А с а н н е.

Ватӑлтӑм пулӗ. Ҫак ъиркӳ тӑрринъи хӗресе те курайми иултӑмГ„'

Телей п ы с ӑ к Т ӑ р я а й Ваҫкин. Хӑй вӑл коппеХӑрамалла ҫав.
Л еш ӗ, вӗт, пӗре ҫапсана:
р а т в р и ыеттарпа виҫсе пӑхсан, меттӑр ҫурӑран Ваҫкана иш ӗлтерсе антарм а пултарат.
ы тла та пулас ҫук. А телейӗ унӑн пысӑк. Капан
— Ан тун ӗнтӗ. Арӑм хӑй каларӗ мана.
■ск, еппии, йе ]гнтаи та пысӑкрах.
— Е-е-епӗ...
Тӗрӗссипе каласан, иртнӗ ҫулсенБе телейӗ
— Ан хӑра. КаББЯ илес тетӗн пулсан илке
уш1м курӑнм асӑр выртнӑ... Ӑслах м арББӗ вӑл пултаратӑн. Илех!
— Кама?
■ирӗн аБИ... пуҫ машшинӗн винттисем тухса ӳкнӗ
тетБӗҫ усал Бӗлхесем ун ҫинБен
Аҫта,
хӑҫан,
— М ана... улталас тетӗн пулмалла та, анБа:
мӗмле тухса ӳкнине куракансем пулман, конеш нӑ. улталам а кирлӗ мар. Арӑма хамах каББЗ паратӑп,
Тепӗр ҫы нва пулсан парас ҫук та, есӗ з б и лайӑх
¥урм ан пулин те тухса ӳкнине пӗлеҫҫӗ.
та... паратӑп, тесе сӗнег Ваҫкана.
А.
телейӗ унӑи ҫак иртнӗ уйӑхранпа мӑнӑлант карӗ.
И ртнӗ тунтикун истори пулБӗ. Исторн пулТелей пнрки, калӑпӑр, пыра1 унӑн патне хӗрл ӗ нитлӗ, ҫӳхе туталлӑ хӗр. П ӑрҫа урапи пек пул- Бӗ тетӗп, илтеттӗри, иртнӗ тунтикун. Ваҫка теле
<а кайнӑ ҫӳҫӗ ӑш не пӳряисене Биксе йарат. '5 ӗ р е йӗ пекех пысӑк истори пулса' иртрӗ вара вӑ.)
■атне пы ракан сассипе, сӑмахран, ҫапла
каласа кун.
Халӑх, калӑпӑр, пухӑннӑ С аккӑса. Сухалли
й ӑватат:
— Ех, В аҫка, тет. Санӑн пуҫна тураса йара- сем те, сухалсяррисем те. Л аш асемпе. Сухаллисем
Ватӑ пулсан та патмар
кан ҫук пулмалла. Пуҫна тураканни тум а саиӑн конеш нӑ, ватӑ ҫынсем.
скерсем. Аш -пӑш (какай) сахал мар ҫинӗ ӗнтӗ в/
наиа кзББВ илмелле, тет.
сем хӑйсен ӗмӗрӗнБе. С ухалсӑррисем —ҫав патмар
Ваҫка, коыешнӑ, ӑна хирӗҫ ихихик! тет.
ҫынсен хӗрӗсем пӳлнӑ. В уникӗ хӗр, пӗр арӑм.
Кулат, снзБ Бӗт.
Хупнӑ
Биркӳн пуш ар БЗнӗ 9 хугБСН тон,
К алаҫсаи-калаҫсан;
— 'Р^пӗтсем иана. тет хӗрӗ
йӑлтӑр ҫавра тон, тон! тесе васкам асӑр сывлӑш а кисретсе йаБе.
А натран
Тӑрлай Ваҫки С аккӑсалла хӑпарни ку
илемлӗ куҫӗсене выд>атса.
— Ихихик!
рӑнБӗ.
Хӗрсен тутисем ҫурхи хӗвел пел йӑл кулса
Хӗр хӑйӗн ҫеыҫе аллине, калӑпӑр, Ваҫкан ӗҫилкелеҫҫӗ.
в е хы тнӑ алли ҫине хурат.
— Ҫ ы рӑнатпӑр ӗнтӗ,—терӗ
хайхи Павӑл
В аҫкаш ӑн каҫсах кайнӑ хӗр.
Ытти хӗрсем те, хӗр аш ш ӗсеи те В аҫка па- арӑмӗ.
П урте ун ҫинелле пӑхрӗҫ.
тӗнБен йулаш ки вӑхӑтра тухм а пӗлмеҫҫӗ. Конеш— Кампа ҫырӑнатӑн?
яӑ, Ваҫка ухм ахрах пулин те, Бы са п ^ е т . Илетӗп,
— Ваҫкапа.
•гет, каБъа- А вланатӑп, тет. У кҫа параҫҫӗ, конеш — Ҫук, ес мар, епӗ ҫырӑнатӑп.
нӑ, ӑна аш ш ӗсем (хӗр аш ш ӗсем),
ВенБете кӗме
— Епӗ...
лайӑхрах тумтир илсе хума хуш аҫҫӗ. Хӑшӗ ал тен— Е п ӗ ..
кӗ панӑ ӑна.
У тмӑлӗш пех ты ттараканнисем те
Ей, тапранса карӗ харкаш у! П ӗрпӗрне б ы Ш'
■улнӑ.
Пуҫран. конешна,
Вӑл мӗ-ӗн1 К алӑпӑр, виҫ ҫухрӑмри йалта вы- и ах пуҫларӗҫ хӑш ӗ-пӗрисем.
рйс ҫемйи пур. Ҫав вы рӑс ҫемйинБн вы рӑс кӗрӗ ш аккаҫҫӗ, айак пӗрБИНБен те унта, ҫурӑмран та.
Хӗрсен Буитума тивӗҫлӗ тутисем пӗрпӗрне намӑсте Ваҫкана к з б б з тухма кӑмӑл тунӑ, тет.
лантаракан сӑмахсем калама ты тӑнБӗҫ Пӗрсӑмах
— Л)упл)у,— тесе калат, тет Ваҫкана.
Л еш касри П авӑл арӑм ӗ, калӑпӑр, пынӑ тата па каласан, пысӑк харкаш у...
Ваҫка хӑй те пырса тӑоӗ. ’5 и с т и вӗлле хуР'
вӗр р е ун патне.
Ваҫнз
„КаББВ пыратӑп*— тенӗ. Ну, Буп тунӑ вара Бӗсем пек сырӑнса илБӗҫ пухӑннӑ ҫынсем
унтан Ваҫкана тутинБен. АБЗШланӑ. Ваҫка каББЗ тавра.
Ы йтаҫҫӗ:
улталамарӑн пулҫке пире, теҫҫ^
млме пулнӑ ҫав арӑма та. Арӑмӗ пы рат ӗнтӗ. НаВаҫкан, телей пулнӑ пирки, хирӗҫ каламалли сӑ
■Ъарскерех мар. Сарӑ.
Тепӗр кунне, калӑп ӑр, мамӑк пек йур ҫийӗн м ахӗ Б зсах тупӑнБӗ.
— П урне те каББв илетӗп, пурте ман арз"
у р а йӗрӗ туса, куш ак пек йӑпш ӑнса леш , арӑмӑн
упӑш ки П авӑл в^т ҫурса тӑракан Ваҫка умне пыр- пулаттӑр, терӗ.
Ҫаплах каларӗ. Вунвиҫҫӗшне те каББв иясс
са тӑр ат. Аллисене суллантара-)', конеш на.
— Есӗиха ҫак ман арӑм а каББ^ илес текен- арӑм тума пулБӗ.
Конешнӑ, ҫакӑн хыҫҫӑн, ӑна хӗнеме тытӑнБС?
вя?— тет.
— Е-е-епӗ...
епӗ мар. Епӗ хам к з б б ^ ту- Х ӗраш ш ӗсем, снзББӑт. хӗнеҫҫӗ Нумайах хӗнеме
хасш ӑн,— тет ӑна хирӗҫ Ваҫка ним калама пӗлмен- рӗҫ. Ваҫкан телей пулнӑ пирки, йалта пурӑнакан
милитсионер пырса БзръӗРевод>вӗрпа хӑратсз
в1ше.
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Шыва путахан улӑм пӗръинвен тытат.
Ты р тасатмаллй машшинсем пек шӑп тӑракан халӑх кӑна илтсен сасартӑк, копператтива тавар килнӗ Бухиехи пек ш авлзса кайрӗ.
— Есӗ хӑҫан кӗнӗ колхоса?
— Аҫти колхоса кӗнӗ?
— Мӗншӗн вӑл сирӗн апла пулнӑ, ниҫти колхос ҫинБен те апла илтменББӗҪке—выҫӑ ларнине?
— Колхосӗ ӑҫта?— сирпӗтет халӑх ыйтупа.
— Куҫук, ӑҫта тесха? Куҫук! Калаха ӑҫта калас колхосне?—тӑмана пуснӑ мулкаБ пек арканса,
сапаланса карӗ карБӑк.
— Мӗнле есӗ, кинемей, капа? Колхос ӑҫта?
— Епӗ мӗн пӗлемха,— ыйтӑр Куҫукран. ^Куҫука Бӗнӗрха. Аҫта тесха?
— Ах шуйттан карБзкӗ, п откэббзл , сволМб !
Епӗ сана шуйттан тӑлли-ҫӑпати суйма пӗлен пулӗ
тесе, тӑм писмен! Ак сана укҫа!—хурБка пек ҫулса
ты трӗ карБӑка кӑкӑртан, сисмесле вӑрттӑн итлесе
тӑнӑ Куҫук, Бӑтаймасӑр Бупса пырса.
— Тата ман мӗнле каласха? Ху вӗрентпӗ пекех, выҫӑ вилетпӗр терӗы-иҫ?—нӑйкӑш са йаБӗ карБ ӑк намӑсран питне-куҫне пытарса.
— На шуйттан хутаҫҫуна, пуҫна пултӑр!—
йӑтса ҫапрӗ хутаҫҫа карБ ӑк Куҫук ури ҫине.
— П роикрал шуйттан карБӑкне пула!—терӗ
Куҫук калпакне пусса лартса икӗ йалнсполниттӗлӗ
хупма ҫавӑтса кайнӑ БухК арБӑк нумаЙБЪен итлесе тӑБ ӗ.—Халӑх! Куҫук аллинБН татӑк ҫӑкӑрш ӑн нушта курса текех
пурнас мар, йалӗпех колхоса куҫатпӑр, тесен;—
мана та ҫы рӑр!—кӑшкӑраф карБ ӑк сӗтел умнех
пырса выртса.

— Ах, Лисук! Мӗн мурле тусан май пула'?ши? Неушлӗ аркатм а май ҫук?—вӑрӑмӑн сы вларӗ
Куҫук хӑйӗн ыранах пӑрулас пек пулса кайнӑ хырамне тӑрӑхӑн шӑлса.
— Ҫук, ӑс тупрӑм; ху%ама карБ ӑк ҫумӗнБС
пурнакан тӑлӑх карБӑка пӗр-пӗр колхосра пурнакан ҫын выҫӑ вилме тапратнипе ыйткалама тухнӑ
туса, ыран колхос пуххине йарап,—терӗ хӗпӗртенипе ахалте сарлака тутине татах пӗр ик-виҫ вершук пек сарса.
— Есӗ хӑвах та пӗлетӗн, конешнӑ, ӗҫне.
СнаББӑт пирӗн ыран йалӗпех колхоса куҫасси ҫинБен пуху пулат. Вот, сан... как калаймарӑм та,
снаББЗт, ҫав колхос ҫынни, пурте выҫӑ вилетпӗр,
ыйткалама тухрӑм, ан куҫӑр колхоса тес пулат
ӗнтӗ. Калама пӗлен пул-и? Ну-кӑ!
— Ай-уй, мӗн пустуй ҫинбсн ыйткалакан пулӑп ӗнтӗ.
— Ан лепӗртет! Сана ахал> мар, виҫ тенкӗ
парӑп. ХаД) ҫурри, кайран ҫурри, тоф ккӑ ӗҫне лайӑх ту, суйма пӗл, ахаллӗн хӗсӗр ӗяе сӗБӗ анБЗХ
парӑп еп сана.
Пӳрт савӑл ҫапнӑ пек халӑхпа тулнӑ. П ӗр и те
пӗри Бӗлӗм тӗтӗмне шӑна хӑваланӑ пек сирсе йарса, тӗтӗм ӑш ӗнБе кӑш т аиБЗх курпан пиБӗсене
мала кӑларса колхос туни мӗнтен тупӑш ли ҫинБен
калаҫҫӗ. Пуху ш авлат. Хай карБ^к та вӑрӑм сӳсленсе кайиӑ хутаҫҫине йӑгса йӑпӑлкан пулӑ пек
кӗрсе тӑБӗ.
— '5 аср ах , хыт кала, ахаллӗн укҫа памастӑп.
Епӗ ак кунта тӑрса йулӑп. Кӗрсенех: ах! выҫӑ вилеп... Ҫапла, ҫапла те... тесе васкатса кӗртсе йа^ӗ
карБӑка Куҫук.
Нумайах шутласа тӑм арӗ карБЙк. Хутаҫҫине
Бикнӗ ҫӑкӑр татӑккине ты тса пӑхрӗ те, хутаҫҫине
йӑтса ҫапса, ҫапла пӳҫласа йзБӗ:
— Ах, ыан коллектив тесен ҫӳҫ тӑрат. Мана
вӑл Бӗрене лартнӑ Ҫак хутаҫҫа та вӑл ҫактарБӗ.
Епӗр... ах, ах... тата мӗнле каламаллаБЪӗ-ха, КуҪук? Куҫук! Куҫук пурн ҫав, мӗнле каласха?

Ну, '5 у р п ай ҫырнӑ та тӑмсайла тейӗ пӗр-пӗр
Сӳла^^ай к у ҫ н е хупса, ҫулран" ҫӗтсе, сылтам алла хӑрах тупан ҫинБе йарӑнаканнн. Ҫук, тӗрӗсех те вара. Ш ыва путакан улӑм пӗрБИНБен тытат, тенӗ пек кулаксем те хад) пур ыайпа та усӑ
кураҫҫӗ. Кун пекки Елӗк районӗн&е те пулкаллнӑ.

А. 5 УРпай-

'РРБӗ. '5 а р м а н пулсан, нумайрах, вирлӗрех паРЗББӗҫ пулмалла. ТупзББӗ взра Ваҫка.

Ваттисем калаии пурнӑҫра

Вулакан, мӗнле хӗрсем, мӗнле хӗр
ашшӗсем
ҪИНБен каданӑ ку калавра, тесе ыйтмастӑн
пулсассӑн та, каласа парамха сана:
хӗр аш ш ӗсем —
вулаксем пулнӑ, хӗрӗсем, конешнӑ, кулак хӗрӗсем.
Пурге ҫав кулаксем хӑйсен хӗрӗеене ҫав патрака
^ЗББа пмрса, пурлӑхӗсене кӗрӳш ӗ ҫине ҫы ртарса
йуласшӑн пулна. Халӗ вӗт, хӑвӑрах пӗлегӗр, кулак
!зурлӑхӗсене туртса илсе колхоса параҫҫӗ. Вӗсем
ҫапла майпа пурлӑхӗсене ҫӑласшӑн пулнӑ.
"56^6
Аслӑ патракпа ӗҫ тухас ҫук, ухмахраххи
те
пире, тенӗ ӗнтӗ вӗсем А Ваҫка, калама манснре, Бӑн БЙн патрак, кӗтӳҫӗн аслӑ помошнӗкӗ
^Улнӑскер. А н бзх , паҫӑрах каларӑм, ӗҫӗ тухайман
ьтлаксен. Май килмен. Мӗншӗы тесен телей пулман-

1. Ҫакна ҫи те, ҫӗр ҫуна йуман кӑкла, тенӗ
кулак тарҫине, анъах пӗр йуманне кӑкласа пӗтвриъЪенех кулака хӑйне кӑкласа пӑрахнӑ
2. Сӑра сохки сарлака, тенӑ пӗр ӳсӗр ҫын милитси путкинБн сарлака сак ҫине хӑпарса выртса.
3. Ӗҫлеее тупнӑ укҫа оияиъъенех тӑ р а н та р а !
тенӑ кӑпиталиеӑмла патшалӑхри рапоъъи вилме
выртса.
4. КглаъЗ ҫнйгс твееесӗн, к ӑ и з к а ҫннъе аыртма йураиаст, пул)нитса выртиа каймалла, твнӑ пӗр
слушӑшБИ арӑмна Бнрлеиесӗрэх пул]Нитса хӑвалвса
йарса |дул ҫӑнӑх илизлли утостзвврени патне)
5. Кнрек Т8 хӑш пӳрне кассаи та ырзта1, те:;э
кулак „вӑрҫӑ инволиБӗ“ пулас тесе ҫӗҫӗ ты тсан.
6. Калӑр пулас тесе ан шухӑшла, ӑслӑ пулас
Т9СВ шухӑшла, тенб те кудах, ҫӑтӗк Бӑптаран сӑхи ан ҫӗяетсе тӑхӑниӑ (финакӑнт пырзсса сиссе).

Й ӑ в а н - М у Б И —
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ШАЛҪИ

ТУЛЪӖ.

— Н у апату пиҫкелерӗи ҫав санӑн?—терӗ пуйан Хӗлип, вуБах умӗнБе тӑракан арӑмне.—Мӗш ӗлтететӗн вара кӑркка ами пек1
П ӑтавкка пек ҫӗлӗкне хы врӗ— пӑтана ҫакасш ӑн. Ш ап тутарат те, ҫӗлӗкӗ ҫӗре персе анат, шап
тутарат, ҫӗлӗкӗ татах ҫӗре ӳкет.
— Тфу, йавӑл, ӑш тулнӑ Бухне алли те ҫыхланат.
П ӗБӗк ы вӑлӗ ӑна кӑмака ҫинБен тӗлӗнсе пӑхса вы ртат.
— Мӗн пулнӑ ку аттене?— теҫҫӗ унӑн ҫаврака
куҫӗсем, анБЗх Бӗнме хӑрат, аш ш ӗ мӗнле характӗрлине аван пӗлет вӑл. Ҫилленнӗ вӑхӑтра сӑмах
Бӗнха ӑна, купарБУ ҫавӑнтах пӗҫерсе илет, йе
пуҫна м уклаш ка тухат.
П ӳртре паранкӑ ш ӑрш и сарӑлнӑ, ҫӳлте маББН
тӑр ӑх ҫумӑр пӗлӗБӗ пек пӑс пӑсӑрланса ҫӳрет.
— Мӗн пулБӗ вара апла?— мӑйне пӑрса х у^ӗ
арӑмӗ. Унӑн пӗр хӑлхи ҫеҫ аван илтет, сулахайне
Хӗлип ҫапса илтми тунӑ.— Хаҫат ҫине ҫырман пулӗҫке?
— Унтан та хушӑ.
— Мӗн тата?
— Ес хуранна асту—терӗ вӑл упа ҫӑмлӑ йанахне мӑнтӑр алли ҫине тайантарса.
— Пиҫеймен вӗтха.
— '5 а р ӑ н , Борт!

Кайӑк-кӗшӗк сокусйшйк тйрйшас пуяат.
Кайӑв-кбшбк сойусв ҫ&марта
иухао ӗҫв пӗтбмпех хатӗрденсв
оитвймен.

— О й, ҫӑмарта пуҫлас килекен пулса карӗ.
М ӗнле тӳсес? Х алех пуҫласан ара ҫӑмарта илекен
орканисатсисем хатӗрленсе ҫитеймен. Ҫук, тӳсейместӗп.
—

— И урӗ, ан кӑш кӑраш тархасш ӑн, шавламастӑпиҫ, тесе хуранӗ патнелле утрӗ арӑмӗ.
— Е ӗр вӑхӑта пӳртре сас-Бӗве ҫ у к - ш ӑ п . Хуран лӑкӑртатни ҫеҫ илтӗнет.
Ул)ук йатлӑ хӗрӗ васкаса к ӗ ^ ӗ те, сэп-сара
кӗрӗкне хывса тепӗр пӑтана ҫакса ху^ӗ. Унӑн ҫийӗнБе пусма кӗпе. Улах сӑри ӗҫсе таврӑннӑ.
Хӗлип ун ҫине пӑхса илБӗ те, вӑрӑмӑн лаш
сы власа йаБӗ.
— Килха кунтарах—БӗнБӗ вӑл аллисене вӗрсе тӑракан хӗрне.
- — Кунтан та илтетӗп, хӑлхасӑр мар.
— Кил тенӗ сана!— кӑш кӑрБ ӗ вӑл хулӑм сассипе.
— Ну, килтӗм. Мӗн каласси пур?—терӗ вӑл
хӑракаласа.
— Сирӗн выл)ас та кулас ш ухӑш ,—хад> вӑл
вӑхӑт мар. И ртрӗҫ вӗсем.
— Мӗншӗн?
— Итле, ан кансӗрле. П айантан вара ку кӗпӳне, ҫӗнӗ кӗрӗкне тӑхӑнаҫ ан пул. лнланатни?
Пуйансене пӗтермелле теҫҫӗ. Ҫӗтӗк сӑхманна, кивӗ
кӗпене тӑхӑн. Ҫу-у-к, мана улталаймӗҫ. Ш алиш аллисене тӑскалат вӑл тӗлӗнсе, ӑсран кайса, ун
умӗнБе тӑракан хӗрӗн ҫӑмах пек ҫаврака сӑмҫн
патнелле.^
— Ӑна тӑхӑнма ҫӗлетнӗ-иҫ?—ӑнланаймаст хӗрӗ.
— Хирти тӑмана ес, УД)ук,^ ҫирӗме ҫитрӗн,
халӗ те ӑс кӗмен, кӗрес те ҫук. Илтнӗ пуд), пайантан вара, ни-ни, ҫӗнӗ тумтир тӑхӑнас ан пул. Пилӗкне ҫапса хуҫӑп. Есӑ т е ,~ ҫ а в р ӑ н Б ӗ Хӗлип арӑмӗ
йенне,— есӗ те, ҫӗтӗк Бӑлха, ҫӗтӗк тутӑр, ҫӗтӗк
кӗпе туп хӑвна ваД)Д)И. Епӗ хам ӗлӗк те тумланса
ҫӳремен, анБЗх ҫапах та, лаш ана витекен ҫӗтӗк
сахмана илсе кӗрсе ӑш ӑт, унпа авантарах пулӗ.
Илтрӗни? Мӗн пуҫна суллакалан тӗве пек? Антар,
пиҫнӗ пулӗ, паранкӑ вӑл сысна аш ӗм ар.
Пуйан Хӗлип ҫемйи апат ҫиме ларБӗ. Хӗлип
ҫилӗпе паранкине ш уратнине ш уратат, хӑш не хуппине ш уратм асӑрах Б ӑмлакаласа ҫӑтса йарат.
*
Тепӗр кунне ирхине БӲРОБ^рен шак-шак!
ш аккарӗ пӗри патакпа.
— Мӗн кирлӗ, кам вӑл?—йӑраланса пыБӗ
БӲреБО патне Хӗлип.
“ Совета Бӗнеҫҫӗ сана,—терӗ йалисполниттӗл.—"Ҫзсрах пыр, асту!
— Мӗн мурӗ тата?
— Пӗлместӗп, пырсан курӑн. Асту, хӑвӑрг
пыр!— терӗ те вӗҫтерБӗ малалла.
— Кайас пуд), каймасан хуш ӑ пулӗ, мӑкӑртатат Хӗлип йанахне хыҫса. П ы сӑк шухӑшпа вӑл
кутнӗк ҫинБен кивӗ кӗрӗкне илсе тӑхӑнБӗ. Унтан
Бӑхӑм ҫӑ лаш а пек икӗ йенелле пӑхса илБӗ те, васкаса кӗрӗкне хывма пуҫларӗ.
— Ӑҫтаха леш манӑн, ҫӗтӗк сӑхман? Пӑрӗ
ирӗлБи ӳнӑн? Тавай, Б зсрах, хытӑ сасӑпа хушса
хуБӗ арам ӗ патнелле пырса.
— Урнӑ пулӗ есӗ?
— Ку саманапа урӑн.
— Епӗ айӑплӑ марҫке, мӗн йалан мана ахӑран. П урнӑҫа есех пӗтертӗн, ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе шӑмшак
ы ратат, ҫаврӑнма ҫук.
—- Т ы ттарса йарӑп та акӑ пит лайӑх кӑна
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—

Ы шшши тӑварлана йуратаиансеи сирка.

Бирӗ-Бӗрӗ веҫех саланса кайӗ.
Арӑмӗ ахлаткаласа кӑмака ҫине хӑпар^ӗ.
— Типме типнӗ те, ытла ҫӗтӗкҫке вӑл, шӑнс а
пӑсӑлӑн, сивӗ пайан.
— Пар тенӗ сана, сан ӗҫ ҫук.
Хӗлип ҫӗтӗк сӑхманне, курак йӑви пек туснӑ
йӗтӗн ҫӗлӗкне тӑхӑнса тухрӗ урама.
— Ы рлӑха урман пулӗ ку, тесе пуҫне пӑркаласа йулБӗ тӑнран кайнӑ арӑмӗ.
— Хӗлип '5укм арӑв есӗ пулатни?
— Епӗ.
— Сан миҫе пӑт ты рру пур?
'
— Е-ей, миҫе пӑт пултӑр, хӗл каҫма ҫитмест,
Аҫта-а унта. Мӗнне калан.— Пирӗн, хресБенӗн—
хускатса йзБӗ вӑл Бейе сӑмаха.
П ретҫетаттӗл тӗпелте Бӑтаймасӑр, ҫӑварне
хупласа кулат. Ҫӗтӗк пӗркеленнӗ сӑхманӗ Хӗлип
ҫинБе, пахБари мӗлкӗ ҫинби пек ларат.
— Колхос Бленне есӗ хӗненӗ-и?.. ы йтат унтан
хуларан килнӗ ҫын.
— Астумастӑп, хӗнемен епӗ никам а та.
— Тӗрӗссипе кала! Ан пӑркалан! Мӗншӗн хӗнерӗн?
— Хм... та-а, Е-е, леш , Лекҫейе-и? Хӑй ҫыхланБӗ вӑл, хӑй ҫапрӗ. Епӗ нимӗн те туман-иҫ ӑна?
пӑркаланат Хӗлип.
— Ӗнер П ракка панБе мӗн калаҫрӑн, кама
пӗтермелле терӗн?— ыйтрӗ претҫетаттӗл ун куҫӗнБен пӑхса.
Хӗлип хӑй сӑмахне аса илсен пуҫне лаш усрӗ.
— Мана кулак шутне хуратри вара есӗр?—
ыйтрӗ вӑл хуларан килнӗ ҫынтан. Епӗ никҫан та
кулак пулман.
— 'Р)ухӑн мари есӗ?— йури ыйтрӗ унтан сӗтел
хушшинБе хутсем майласа ларакан рапоББн.
— '5ухан ҫав, Бухӑн, сами поҫлетни Бухӑн,
акӑ куратӑр, тумтирсем мӗнле,—тӑскалат ҫӗтӗк
ҫаннисене пуйан Хӗлип,
— Айтаха еппин, пырса пӑхар, йепле „Бухӑн“
пурнатӑр есӗр—терӗ милитсионер.—Айта ут.
— Мӗн пӑхмалли пур унта.
— Ут, ут айта. К урӑпӑр унта...
_Ун килӗнБе 670 пӑт ты рӑ тупнӑ, пин ҫурӑ
тенкӗ укҫа, вӗсен ш утӗнБе кӗмӗл укҫа икӗ ҫӗр
тенкӗ ытла пулнӑ.
Ҫӗнӗ пурнӑҫа ҫав тери вӑйлӑ хирӗҫ тӑнӑш ӑн,
колхос ӗҫне Бзрнӑш ӑн, ӑна хӑйне хупса лартнӑ,
пурлӑхне патш алӑха туртса илнӗ.
— Ну хы тӑ та пурӑннӑ, шелмӑ, терӗ милитсионер айкинелле сурса.— П ухнӑтаҫке
пурлӑха,
шуйттан! Ӑҫтан ун Бул пусма тавар, ӑҫтан шур
Ҫанах, кӗрпе унБул хатӗрленӗ. Ой, ой! Вӑт ҫавӑнтавар ҫитмест, ҫавӑнпа кирлӗ йапаласем ҫите™еклӗ мар. Хӑй ҫеҫ пурнасшӑн тӗнБере, ха-а-лир,
' “ тти хӑт те мӗнле пурӑн. Тул^ӗ шалҫи. Ҫапла
^ирлӗ, ан асБӑр улӗмрен— хушса хуБӗ вӑл.
— Ҫапла ҫеҫ пӗтерме пулат ^кулаксене—терӗ
хирӗҫ, хуларан килнӗ рапоББи. Ҫ- Йалавин.

— Камшӑн кӗл тӑватӑн? Акрономшӑн мар
пулӗҫке.
— У-у, акроном тенӗ йапала вӑл пире пӗтӗмпех пӗтересш ӗн. Уншӑн мар —К осторк акӗнБӗсемшӗн кӗл тӑватӑп. Вӗсем тӑрӑш нипе йалта пӗр куш ак та йулмарӗ.

Нумайа пыракан.
Кӗҫӗн ҫын Кулине йалсовета ш алӑпӑпа пынӑ.
Упӑшки ҫинБен ш алӑпӑ п^ама:
— Хӗнет, шуйттан. Ӗнер виҫӗ
стакканӗ
ҫӗмӗрБӗ мана персе.
— Ах, Бей стакканӗсем. Акӑ!.. '^ ӗ н се килӗрха ӑна Вӗрентсе й араи еп ӑна.
'Р)5нсе пынӑ. Тӑрат упӑшки претҫетаттӗл
ум ӗнБ е.. 'Р)ӗркуҫҫисем тӑр-тӑр Бӗтреҫҫӗ. Ленкрӗм
ӗнтӗ, тет пулмалла.
П ретҫетаттӗл хӑйӗн уссисене пӗтӗркелесе илиӗ те, каланӑ:
— А-а, еси-ха ҫапла хӑтланаканни. Респупл ӗкре тавар ҫителӗклӗ мар, есӗ арӑмна ҫӗмӗрлекен
йапалапа перетӗн. Ҫирӗпрех йапала тупаймарӑн-и.
М алалла та ун пек йапаласемпе хӗнесен ы ррине
кураймӑн, тесе йанӑ.
Упӑшки килне тавӑрӑннӑ та—арӑмне вут сы ппипе хӗнеме тытӑннӑ. Вутсыппи ҫӗмӗрлес ҫук, те
нӗ ӗнтӗ. '5 ӑ н а х ӗнтӗ вӑл —вут сыппи нумайлӑха
пы рат ӗнтӗ
Вутсыппи нумайлӑха пы рат те, анБах хӗнесси
нумайлӑха пыман— Кулине телекатка суйланнӑ.
Кр—Б.

Вӗсен ӑмӑртӑвӗ.

'Ьакарса паракан.
—
—
1Иенне,
—
—

Мӗн Бул тӑрат ку ҫӑра?
Пӗр тенкӗ, анБЗх сана, ревиҫи комиҫҫи
кӑш тах Б зк ар са пама та йурат.
Мӗн БУл Бикарса парас теттӗр вара?
Пӗр тенкине Б акарса парас.
Н. К.
—

,л — Пирӗн саветуш Би майрипе И еш ох м айри
пӗрпӗринпе ӑм ӑртаҫҫӗ вӗт. П ӗркун саветуш&и
майрин сараппанӗ .Бӗркуҫҫи таранББ^. И еш охӑн
тата ҫӳлерех, кайран саветуш Бин тата ҫӳлерех
хӑпарБӗ.
Вӑя-вӗя.
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ХӐВАТЛӐ ҪЫРУ “
«СавнЯ нвйдЯн, сана ^ п т а я вартан воратса пвтб пусбБ
с и а в йаратпЯр. Ха,% йадта порпЯҫ ҫчвра ҫид пекех ҫавЯрӑна4>.
П орне те водхоса кСртетйбр, кбмевнвсене бахтан кЯхарса баратпӑр>— твсе ӑш^ркри пор пев ^ п а хоскатрбҫ. Савнй ывЯлӑм тархаспгЯн ан вЯрахах п о ;е . Сан ҫамку сархакараххя ҫвн:§ев епӗр
есӗ пб^екрех ^ухвех кахаҫка 1 »ттймЯр'В5*'-. ТархнсшЯн ан вахахханха,
хЯвЯн поҫДнтв пор пек Яс-т&вна идсе пирӗн вата поштЯпа вс
Зарса п а р ^ . Астумяв та ыьЯлЯм, тата хахм^^зсн ^ысхӑ вырЯвта
шутханса тЯр^кан торЯ ҫывнияе, па5 '.шка йахтан вархака ҫавБнн^^еи ҫавЯтсах вЯхарса йа^бҫ.
ҪнеЕтаввЯ.^сем хартаҫҫб.
Лайӑхрах ҫынсем порте
п?тет> теҫҫӗ. Мӗп тЯвасха пирӗн
ычӑхЯм, в»тӑ поҫпах йахтаа кЯхарса йа^сан. аха^ то юрӑвохЯшнапе а?ан-аран порЯнвалатп^р. Ҫырса пАдтсрҫ^*.

1]онтав кгтетпОр, сана ҫорато, ӗмӗрт. о ӳстернв ЙлкЯватпа
Мархва: Ҫырассине КатЯк ЙЯваннв ҫыртартӑнӑр, спаҫҫпнах Яна*.
— тесе вухаса вӗтераӗ инҫетри хударн (столОвӑйра пурӑнакан
офнтоиант, вӗсен ывӑхб Па^^ккЯ.
Па1{,квЯ 'дыхаӑранла хухара пввнобсем тӑрӑх ҫанказааса
ҫуренӗовер ҫуттвве ҫутҫантахЯкри савнӑ хбрсенҫен пурин^вн те
' ытхарах йуратнӑ- ҪавЯнва ун пивӗ ҫвнт;в (уксе ҫӗмрӗхнб оуран
нӗррясем урхӑ та пирхӗ пахӑроа тЯнӑ.
Ҫырӑаа вхое вуласаяах (ув ҫӗвӗхлӗ пн-^ӗ пушшвх тнсверл е о ^ . Ӳсӗр сЯмсвйб ҫуххаса типӗтмен пӑру сЯмсн пев ЙЯхтӑртатса тӑвЯ.
— А«, тӑмпуҫсем!.' Й ы а ҫанла пӑтранахла-и?!,— терб те
ҫӗре хапкаххӑ сур^Якве хапхаттарса урине таптарС.
Кӑштах шухӑшхаса харсав харсан, ун нуҫне тӑп-тӑрӑ шыв
век тасав туЗӑнаЕан шухӑш пкрса ҫаоӑнса сахавеа карӗ. Шухӑш
оӗр^сем ҫуҫ нӗр^ввсен^ен ҫакханса йухҫӗҫ йух5 бҫех.
Унтан сасартӑв куккДр пӗяӗ пек урвсеве авса снксе тӑ^бӗте:
— Ҫырас... Ҫыратӑп... Ҫапха кахаса ҫыратӑп... Катӑк Йӑванӗ пек хутха хайӑх пӗхекев ӑста бахӗне те тупас ҫук. ВЯа ^аркӳре те 1)впер ахтан пек кархавквно '^Ясса йурха'^'^^. Ҫак ҫырӑаа
ядсенех вЯл хахӑх ҫине тухса;— ухмахсем есӗр, хЯвӑр ӑҫти шӑтӑк
авЕие пырса тӑрӑвннне те пӗхместӗр, ноххоса кӗроен вж ҫуттине
ӗҫле, вн ҫӑкӑрна тЯрави^^^н ҫвме.. тесе кахатӑр— терӗ те хӑЗ
сӑмахӗсевтр)в хӑй тӗлӗнсе ^хай';;-^^ угнахарӗ.
— Ҫапха ҫырсаж жлемхӗ тухаф, хад.Яха вухаса вЯтартсан
ҫӑварӗсене хурак '1)ӗапнсем нев карса хурӗҫ,— тесе .хыттӑн ахӑхтатса б а ^ .
Шухӑш хыҫҫӑн шухӑш капхааса пы ^. Шурӑ хут ҫив'^
хура ҫӗхеп йӗррн пек ҫав шухӑшсен йӗрри пахӑрса пы'§''.
Пӑспа вӗрекен хурҫӑ хырӑмдӑ пуйӑо тата нкӗ шӑякравха
шан-нур кӑнӑка ӳквӗ йамшӑк хашясем, Ван^кнӑ ҫырӑвве тӗттбм
кбтесри сӑрт ҫ н в ^ курпувхавса харнӑ йахне, Йӑкӑяатпа Мархвн
ватне тӑрӑшса хеҫрӗҫ
Кӑн-кӑвак сухахдӑ ЙӑкЯнатпа вбрквлвн^бк тымархавнӑ пнтхӗ Мсфхва Ва^ккӑ ҫырӑвве вуласа пӑхоавах 7 8 ҫул хушшн кухман тутвв^-мпе хбрпо в а ' ^ нек йӑвашшӑв вухса нх^ӗҫ. Савӑнвипе
вӗсен куҫӗсвм ҫине ваг куҫҫт,^ ибр^асех шӑрҫаханса ахах пӗр^исем пев туха туха хар^дӗҫ. Куҫҫуд пӗрдиоем». вӗсем те пухиа
]{'Х1дккӑ ҫырЯвӗшӗп савӑввнпе йӑхтӑртатаҫҫӗ.„
— Ленкратра, асхӑ в ы р ӑ н т а пурӑиа^' пухмалха—
терӗ ҫыруве вухаса пӗтсрсснех ка^дакан пек йаштака сухаххнве
ӗне дӗххн пев сархава 'дӗххвпо ҫуххаса нхсе Катӑк Йӑвавӗ.
— Асхӑ пулмасӑр, асхӑ ҫав, асхӑ... терӗҫ хорна йурханӑ
пек Мархвапа Йӑкӑват.
= Ҫырӑвӗнден, сймахӗсоадввех паххӑ ӗнтӗ вӑх, терӗ Катӑк
Иӑванӗ. Унтан кӑшт харсан;— внкана асЛвмасаа та мава асЯнвӑ...
Кх, пнрӗв хахЯх, дЯвахах Вшдква вадашхе ухмах ҫав.—Ку ҫыру
ҫвндея вахаоа кӑтартсав мбзхе тӗхӗвбшл хахӑх.
Каҫхнве Мархва патпе внҫ-тӑнатй вардӑк вакӑпатоа ларха
иырса харса карӗҫ.
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Мархва ывЯхӗв ҫырувӗ ҫумве 50 про^^Ая тараи хӑйӗп йахц
хар^кха сӑмахӗсове хушса, кар^Есеие ккрхӗ вен тӑвхантарт^
Лешӗсем пӗркедвн^йВв вуҫӗсенв шӑрпЯвпа тӗкӗлеое варЯнтарвӑ пек
карса, тымархапцӑ иӑйӗсеве кӑрква аҫн нск тӑсеа, втхесе харна,
Пуху. Пухурн ҫынсем кӑн-кӑвак ҫӑра '[^бхӗм тӗттӗмӗ виттӗр
пӗдӗт мттбр куа'ӑнвӑ пек мӗхввеемпе ҫеҫ пахӑраҫҫӗ. Хуаарав кихебтокхап^ӗв ҫамки ҫиь^йо шухтра пЯрҫа пвк тар пӗрэтсеи тытӑнса
тӑрсан-тӑрсан кахстӑкхӑ кЯкри ҫнве татӑха-татӑха аваҫҫӑ.
— Ҫанха в<ра, йухташсем, йаххуҫахЯхне ҫӗнетса еотенади.
оӑм ҫухӗае йарас ӗҫ внрӗв умра тӑрааал 5)н ож ӑ}: еата^^оеьҫеа
пӗрн— тосо пӗгср^дб хӑйӗн вЯрӑм мар токхатве тскхат^е.
Токхагд^крев тЯндавман сӑмахсене яйгоа нӗхме нумайӗшб
нменнб^Пуртв кам та пулнн махарах тухса вахасскяв кӗгаӗ. Пӗр
Катӑк ЙЯвавӗ ҫеҫ хӑйӗн пблвӗлйхнв кЯтартса хртвденовк унӗа-г^е
авторлттетхЯ пухас шухӑшпа снвее тухрӗ-.
— Савӑв сӑнаххусеве пӗхмеетпӗр евӗр. Сав веквн нар вӑх,
Леввратра асхӑ нырӑыта пурӑнаканви...
— Вагдк ӑ ӑс-тӑнхӑ ҫыру йаиӑ..
— Вухаоа п а р и ӑ в а ..
— Йепхе тӑнхӑ ҫырнӑвӑх,..
— Сӑмаххисем...
— Ех сӑмах.хнсем ихвмхӗҫве...
— [1ӗр сӑнаххв мбп тӑра'т...—твЕӗ вухува нӑртгДя вы]|Са
хекнб кулав' ен сасспоем. Вбсем хахӑх хушшввде вашЯрас мар шухӑшпа тӗрхб кбгоссвно хапдЯва-хапдӑпа харнЯ.
Кагӑк ЙЯваяб Еухаксем ыйгвння вура, йарамхав ҫуввттисеи пек аххисене каркахаса влдб те, сӑхман вркнне ҫӳхедхе ҫӗкхесв вӑсйнн(бв „хӑватхӑ" ҫырува туртеа кӑхардб т* вухажа пуҫдарӗ; вӑд нуринден ытхарах:
— Ухмахсем есбр, хЯвЯр Яҫтн вЯтӑк авиве нырса тӑрӑнннне те нӗхместӗр, тесе темиҫе хутден т.арӑвса тӑрса вухарб.
— Ҫанла Ҫ8В Ясдӑ ҫынсем, епбр ухмахоем Яна хесбр тетпйр,—-«рв пӗрдейе пвтхӗ кухакӗ хахӑх хушшнвдги.
Токхатдӗк янмӗа те дӗнмерӗ.— Пурпӗрех ха.дтив вӗсене те,
мӗн кадасан та ӗнентерес ҫук,—терӗ *ӑх хӑйӗн тзухавӑ ҫамкиБе
оӑмса тутрипе шЯдса.
Пухурн к у д а к с е м ,
тата вӗсем намдӑ ҫавӑрӑнса
ӳкнӗ хӑшпӗр в1т»мсен ӑшдиккине савӑвӑҫл.Я хнпара пурҫЯнпадӗркесе 'днкнӗ пек, кухкахаса са^гандӗҫ. '])ухаисем иужай^^шӗ ӗнен1»1>сӗр пӑркаханса тӑнӑ. Катак Йӑванӗ ҫнйеде тухрӗ... ВЯхЗтхӑха айаха пухьӑ токхатдбк оыв пуллашса йахган уйӑрӑхдӗ.
РӖК -рен, Ватдккӑ кам иккевне пбхне хутеен Лснивкрата
тухса вӗҫтор^дбҫ. Ленннкрат вумай кӗттервен: ввӗ ерве хуюшииде
Вагдккӑ ■дӑн-дю аслӑ вырЯпти сӑн-сйса^дӗ РЙК претҫетаттӗхӗя кЯииавтӗндв выртнӑ.
Авав динавпӗк, вӑрӑ-пйантсӑ—тесе вулхакадавӑ пуҫӗссио РЙК-ра ӗҫхевепсем.
Йж>, Ван,ккӑ тӑван ҫбршывӗ те вӑх хыпара ахлвие хыпашхасах пахвӑ. Махтан вумайӗшӗ ӗвевнея, найрав вара, Ва^кай
кам нБкенве дЯн-дӑвах нӗдсен, коххос -тӑйне-хДйкх, ҫамӑдхӑл орканнсатснхеннӗ.
Снябс хырӑм.

Майак пирии.
Сул ҫӳрекен. Ма сирӗн кунта майак лартман?
Йалсовет претҫетаттбяӗ. Халӗ йур ҫунӑранпа

к а ҫп ал а сӑра ӗҫме к а й м а н .. Ҫ ухалса кайман Май ак та кирлӗ пулман. Ҫӑварни умӗн ларттарас пулатха.
Ннк.
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К1штах ӳлбмреи.

ТЗм шЗхлмъЗ тыттаракан.
Промышлӗниӑҫпа суту-илӳ кӑмиссариатӗнБС
яшенерта пурӑннӑ Валенттинав „иншенер* Т)ӑашкустпромлессойуса вырнаҫсассӑн, унӑн пуҫне
)ухӑш пырса кӗрет:— прахутсем ҫӳреме Б арӑнзБев, прахут ҫинБе савӑнса ҫӳресха... Пайанах, Куҫа КеоркийӗвиБЗ курса, комантировккӑна йамаы йтаӑп, тет.
Т)ӑнахах та, каҫпа, Куҫма К... тӗл пулБӗ те;
— Комантировккӑна кайма ш утлатӑп. Й араӑри?!—тесе ыйтат.
— Ь сӗр, ӑҫта кайас тетӗр?!
— Хусана МиропоД)Ски проф ессӑр натне. Вӑл
[)ӑваш респуплӗкӗнБе тӑм ӑҫта выртнине пӗлет,
■еҫҫӗ. Пирӗн кирпӗБ савӑБӗсем лартм аш кӑн, тӑм
ҫта нумайраххине пӗлес пулат-ҫке...Ҫ? Ахад>шӗн
улсан, комантировккӑна каймасан та йурамалла
а,—тесе ӑнлантарса паБӗ йӑваш ш ӑн Валенатинӑв
(уҫма КеоркийӗвиБЗ.
'5ӑваш кустпром лессойус правленинБИ ҫынсем
ӑи шырамаш кӑн Валенттинӑва комантировккӑна
араҫҫӗ.

Хӑвпер вырӑяоенде, куихаок
хбтӗртвнпе, йах гӑркаабсеве
рӑвхах насаҫҫб.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ 11396
17|УП-29 г.

П ред‘явитель сего эконом ист Чуваш кустпромлессою за В аленттинов В. командируется в
г. К аэань к проф ессору Мнропольскому по выяснению зал еж ей глины, а также на ст. Канаш
по проведению ж елезн одореж н ой узкоколейки
к складу...
М ихайлов, А нтонов, И ж еев (аллисене пуснӑ).

Ҫакиаш кал ӗнентерӳ панӑ. Ӗнентерӳ ҫине
виҫҫӗн аллисене пуснӑ. Комантировккӑна тӑм шырама йаракансем, 'Р)ӑваш респуплӗкӗнБи тӑмсене
кам сӑнанине те пӗлмен пулас... Миропподуски
профессӑр патне йараҫҫӗ.
Валенттинӑв прахут ҫинБе пӗрӗмӗш класри
кайуттӑра кайса килет.
Хусана ҫитсессӗн пилӗк тенкӗ тӑракан номӗр
нлсе, пилӗк кун савӑнса пурӑнат.
Канаш стантсине улттӑмӗш кунне ҫитет те
кайалла тухса вӗҫтерет,
Валенттинӑв 7 кун хушши пӗр ӗҫ тумасӑр
савӑнса ҫӳ^)ет. Авкустӑн 20-мӗшӗнБе тухса кайат
те, авкустан 27-мӗшӗнБе таврӑнат. Ҫитсессӗн ҫакнашкал отбот ҫырса парат;
<Был на ст. Канаш . В виду внеэапного
от'еэда всех членов Горсовета вопрос о проведении ж елезн одорож ной узкоколейки н е мог
выяснить».

Тӗлӗнмелле! Валенттинӑвш ӑн авкуст уйӑхӗнБе
Канаш хулин хула совеБӗн Бленӗсем пӗри те пул!^ан. Хула советне питӗрсех тухса кайнӑ нулас...
Хусанта пилӗк кун пурӑннӑ пулин те, М иропаоД)Ски проф ессӑр патӗнъе пулни ҫинБен ог§отра
ҪЬ1рма „маннӑ*. Хусанта МироппоД)Ски проф/ессӑр
те пур, те ҫук... Тем пурш и, вара?!
Ҫапах та 'Р)ӑвашкустпромлессойусрисем тӑм
ЩӑхлиБӑ ш ыраттарнӑ, 73 т. 65 п. йухтарнӑ. Тӑм
шырама Хуҫана каймалла пулман, КустпромсойусРах пур вӑл... хӑш пӗрисен пуҫӗсенБе.
П. Ишетер.

Асатте, мӗн вӑл вӑрман?
Пирӗн йалӑн ҫук йапала.

Кил шу5ӗ ӳсни.

Пухура.

— Сирӗн йалта 176 кил анБЗХБӗ? Хад> 180
Ҫнтнӗҫке?
- - Ҫитрӗ ҫав: пуйансем арӑмӗсемше анБЗх
^арса йулаҫҫӗ, а-БИсене пурне те уйӑрса кӑлараҫҫӗ.
В— И.

— Мӗншӗн есӗ ал тӑратмастӑн?
— Камшӑн сасӑлаканиисем нумайрах пулас*
сине пӗлместӗп, «лешӗншӗн» те «куншӑв» та са«
сӑлакавсем пӗр пекеххӗн туйӑнатха.

—
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ЙУРӐХСӐР

КОППЕРАТТИВРА.

— Епӗр сире ревиҫи тума килтӗмӗр.
— Апла п ул сан мӗн '^ухлӗ тӳлемелле пулӗ сире?

Тӳшек ҫитти 5 иркку1ьарӗ.
Т)улхулари алӑсталӑх копператсин пӳровӗ йышӑннӑ план тӑрӑх, кӑҫалхи феврал> уйӑхӗн 15-мӗш
кунӗнБе '5улхула ҫывӑхӗнБИ (25 ҫухрӑм) Л ы кҫӗвӑ
тейекен йалта Бухӑнсемпе патраксене кирпӗБ ӑсталӑхне вӗрентмелли курс уҫӑлм алла пулнӑ. Унта
пирӗн '5 ӑ в а ш респуплӗкӗнБен те 13 ҫын каймалла
пулнӑ. Ку ӗҫе орканисатсилем е '5ӑваш кустпром сойуса хушнӑ. П ит савӑнБӗҫ Кустпромсойусри пуҫлӑхсем ку хы пара илтсессӗн. и е п л е савӑнмӑн б У'
хӑнсемпе патраксене тӗрлӗ алӑсталӑха
вӗрентессишӗн? Уншӑн пурсӑмӑрта савӑнма тивӗҫлӗ. Савӑннипе Сойус правлени претҫетаттӗлӗ вырӑнӗнБИ
Кҫеноф онттӑв й-ш ҫавӑнтах пӗр инструктӑра Бӗнте р е т те, вырӑнти хӑш пӗр пром ы слаллӑ ерттелсенс
ҫы ру ҫы рм а хушат.
— Асту, товариш Б Шурав.БОв, лайӑх ӑнланмалла ҫы р,—хӑвах пӗлетӗн пирӗн айалти копператтивсенБе камсем ӗҫленине, ҫырнине ӑнланайманнипе тем тӗрлӗ клас ҫулйӗрне пӑсса пӗтерӗҫ,—
терӗ вӑл инструктӑрне.
— ■^иБЪас, ,н а й а т“ туса парӑп Биркку4 >ар,— терӗ леш ӗ ӑна хирӗҫ.

Тепӗр ҫур сехетрен Кҫенофонттӑв й-ш умне
пӗр купа маш ш инккӑпа ҫы рнӑ хут пырса выртрӗ.
— Коттовӑ! терӗ хут купине леҫсе параканни.
П уҫлӑх Бирккуд,ара вуласа пӑхрӗ те, алӑ пусса пзБӗ.
•[— М олотетсӑ! Аван ҫырнӑ, тействиттӗлнӑ ку
хут тӑрӑх курӑса бйн Бухӑнсемпе патраксем анБЗх
лекме пултараҫҫӗ,— терӗ вӑл йулашкинБен.
Кунтан вара пӗр вунӑ минутран Кустпромсойус
кӑнБелерӗнБен ф евра.ъ уйӑхӗн 9-мӗш би с линБе ҫырнӑ 8236-мӗш номӗрлӗ Бирккул>ар районсене тухса вӗҫтерБӗ. '5ирккуд)арӗ Б “ лай вӑрӑмскер, лайӑх ӑнланмалла пултӑр тесе вы рӑсла ҫырнӑ. Ахад) м ухтамарӗ пулмалла пуҫлӑхӗ инструктӑрне. Кунта вӗренме кайакансем 13-мӗш Бислара
Л ы кҫӗвӑна ҫитмеллине; хӑйсем 18 ҫултан ҫамрӑк
пулмалла маррине; вулама, ҫырма, сатзББй тума
пӗлмеллине ҫырнӑ; тата м алалла ҫапла ҫырнӑ: ,К
командированным п ред ‘является требование пройти медицинское освидегельствование и иметь на
руках справку врача, краткие характериетики и
справки о социальном положении выданные мест-
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ными ор ган и зац н ям и ,...................... две пары

бвлья,

— Тен Каптӑрма Йаккӑвӗн пур-и? Вӗсек.
ҫӗмрен лайӑхрах пурӑнаҫҫӗ,— терӗ пӗри.
— Унӑн та пулас ҫук вӑл хатӗрсем. Вӗс
аБи-пӑБи мӗнӗпех улӑм тӳш ек сарса ш ӑналӑкпа
витӗнсе вы ртаҫҫӗ,— терӗ татах претҫетаттӗл.
— Тупӑлха Ҫитӑрӗн пулмаллах вӑл йапаласем, мӗншӗн тесен вӑл кӗркуние ҫеҫ авланБӗ, арӑмӗ Былай йапаласем илсе килБӗ,— терӗ ку таранББен ш арламасӑр ларакан шБетовоБӗ.
— Унӑн килте тунӑ тӳш ек ҫитти пулмалла
та, тоД)Ккӑ отейал тавраш ӗ пулас ҫук,—терӗ претҫетаттӗл.
— Кайаймаст ку Ҫитӑр та, —терӗҫ лешсем.
Ҫапла нумай ҫынна асӑнса пӑхрӗҫ: Тетерлӗк
Каврилине те, Й акрав Хветӗрне те, Хураҫка Кӗркурине те, Хумма Тимахвине те, тата темиҫе ҫынна та. Отейалпа икӗ тӳш ек ҫитти ты такан патрак
тупаймарӗҫ.
Й улаш кинБен комсомолӗс сӑмах ыйтрӗ,
— Ну, товаришБсем! Есӗр пайанхи кун тем
тӗрлӗ тӑрӑш са ш ырасан та хамӑр йалта отейалсемпе икшер тӳш ек ҫитгиллӗ БУ^ӑнсем, патраксем
отейаллӑ-просты ^аллисене йарас тесе нумай шырамалла пулат-ха сирӗн. Поккутӑ пӗр сӑхманлӑ
ҫеҫ патрака та пулсан курӑса вӗренме йарӑр-ха,
пӗртте сийен пулмӗ. Акӑ ку Кустпромсойус Бирккуд)арне епӗ „К апкӑна“ йарса пӑхам. Унта мӗн
калӗҫ просты%асем пирки. Тӑмне йарас пулат,
пӑртак ы тларах йарсан та йурӗ: тен Кустиромсойусри хӑш рапотнӗксем вад)Д)И тӑм шӑхлиБО
тума кирлӗ пулӗ,— терӗ комсомолӗс.
Ун сӑмахне итлесе, взр а правлени БЙнах та
вӑл каланӑ пек турӗ. Кустпромсойусӑн Баплӑ Бирккуд)3рӗ те „Капкӑн* ретаксине килсе вы ртрӗ.

яодушки с наволочками, двв простыни, одеяло, два

лолотенца.................Курсантам вменяется в обязаниость везти с ссбой образцы мвстной глины не
менвв 8 килограм. Список командированных вами
кандидатов с краткой автобиографией и характеристикой, помимо выдачи им на руки, представьте
также и нам“.
Ҫапса ҫитрӗ ҫак Бирккуд>ар кирпӗБ тӑвакан
„Тункаталӑх“ ерттел правленине.
ПуҫтарӑнБӗҫ
правлени Бленӗсем саҫҫетанийе. Хӑйсем вы рӑсла
сахал пӗлнӗ пирки Бирккул^арне Бӑваш ла куҫарса
пама БӗнтерБӗҫ пӗр комсомолӗса.
I
Вуларӗҫ, ӑнларӗҫ, сӳтсе йавма ты тӑнБӗҫ.
— Аван ӗҫ. Й арас пӗр патрака, йе БУхӑна,—
терӗ правлени претҫетаттӗлӗ.
— Й арасси йарас таха, анБах отейаллӑ, просты^ӑллӗ (тӳшек ҫиттиллӗ) патраксем тупайӑпӑрши, тата тӑм не ҫур пӑтран кайа илмелле мар, тен
ытларах та кирлӗ пулӗ-и?—терӗ тепӗр Бленӗ.
— Тӑмне ҫур пӑт тӗрӗсех парса йарӑпӑр, ӑна
тупма та хӗн мар; авӑ М икушкка старике ӗнер ҫеҫ
пытарБӗҫ ҫӗнӗ масара, унта пит лайӑх тӑм тухат,
тӑмӗ те шӑнса ӗлкӗреймен пулӗ-ха; а вот отейалпа
тӳшек ҫиттисем пирки Бӑнах та шухӑш ламаллах
пулат вара,—терӗ претҫетаттӗл.
— Ну, тавай тӗрӗслесе пӑхӑпӑр йалти патраксемпе БУйӑнсене йӗркерен, тен кам та пулсан
сиксе тухӗ. Сӑмахран: Сӑрнай Униҫҫӗмӗн пурши
отейалпа икӗ тӳш ек ҫитти?—терӗ виҫҫӗмӗш правлени Бленӗ.
— Униҫҫӗмӗн отейал тавраш ӗ ҫук, тӳш ек
ҫиттисем те пулас ҫук. Мӗншӗн тесен вӑл сӑхманне сарат, сӑхманне пуҫ айне хурат, ҫав сӑхманӗпех внтӗнет. Униҫӗм ҫапла выртнине епӗ темиҫе
хут та курнӑ,—терӗ претҫетаттӗл.

ТУПНА

Ьирхку/ьара вуланӑскер.

Й А П А Л А
Хӑшаӗр аалсовотсем райоЕраз ҫуракв пирки 9анӑ ъирву1(арсвне вукаыкҫҫӗ те...

Есӗ пӳртна ш палер ҫапса тултарнӑҫке. Аҫтан ҫы рӑнса илтӗн ар а шпалерне?
Райӗҫтӑвком ран.
—
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Хӑн - кӑр - ма

Пухха тухрӑн—
И кҫӗр выртӑн;
Ы йтӑвӗсем
И кҫӗр вӑтӑр.
Ту/ьд)и-идд)и...
„Капкӑн* ҫинБен акӑ
Ы йту лартрӑм:
М ӗнпур йӑхӑйаха
Капкӑнларӑм.
Туд^д^и-идрьи...
Й уррӑм сем пурри «ур—
Ь тл екен ӗ ҫук:
Ҫексийӗсем пурри пур—
Е ҫлекенӗ ҫук.
Тудрьи-тудрьи...
Кайӑк- кӗш ӗксенӗн
Сойусӗн те
Куш ак-кайӑкӗсем
П ортфӗлӗнБе.
Туд>Би-идД)И...
Киш ӗр-хӑйар
П ӗртте пулман:
Л ексийӗ—хӑйӑр
Акронвмӑн.
ТуД>БИ-ИД)Д)И...

Е рех-сара
Еҫмесп тесе,
ПиБкине пылсем йарса
Питӗрттерсе.
Т у Д Д)И И Д)ДИ .,.

Кӑмӑш кине ’) пӗтерме^те
'5ун тан ҫунап;
Л аҫрине кӑш т вут тӗртте,
Полни ҫунат.
ТуД)Д)И-ИД)Д)И...

,Т е тс е н “ мӑн ҫӑмхийӗ
^упма-Бупат:
I) К ӳ т ӗ р м е —кӑвас икҫрдӗ, ҫӳхӳ.
*) КӑмӑШ1!<э--сӑиакун

Т
ТУД) - Д)И

ал - ла

ил

V

Д)УД)-Д>И

тӗм

йурри

кулли

хӑнкӑртат—

Ана ӗҫҫыннийӗ
Тапса ы вӑтат.
Туд>БИ-иД)Д)И...
«Капкӑна» пайан л ен крӗ
П ы сӑк каш кӑр.
Хӑнкӑрмӑм, лайӑхрах -га
Х ӑнкӑртаттар.
Туд)/ьи-идрьи...
Сулахай йеннелле
Сулӑнасшӑн,
Сылтӑм ӗҫсене те
Ҫуллӑхатӑн.
Туд>БИ-иД)/ьи...
'5 ӑ в а ш хуҫалӑхӗ
Хыткан, терӗҫ;
Елменсем; Б ӑваш ӗнтӗ
П р о п п а л! терӗҫ*).
Туд>БИ-ид^Д)И...

Ш упаш кар йалавӗсем
Ф а н к т п а псБӗҫ;
Елменсем сӑмахсене:
« М а н м а р » , терӗҫ.
Тудрьи-иД)Д)И...
Самани сылтӑмаи
'Р)акса тухрӗ.

Кулака ал урипех
Ҫапса хуҫрӗ.
Туд>Би-ид>БИ,..
Иуман терӗи ҫав
Пирӗн «пата»
*, «Чувашское
хозяйство» шурналӑн
.3-4-мӗш №-рӗн ум стаФйинде «дӑвашсене
■дӑваш хуҫалӑхне йуман ҫех ҫӑлса хӑварыа пултарат (.проблема дуба*— гвоздь
хозяйсгвенных вопросов Чуваш ии>),тенӗ.
Ҫав ,щӑтаран“ йарса илсессӗн ҫеҫ пирӗв
кайалла дакса пыракая пурнӑҫ урапине
дарма пулӗ—статйан тӗп шухӑше ҫавӑв
пек.
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ум-ӑм

тӑр

тул-ли

те - се

Ҫ авӑнтан ҫы хат пӑйав
Елмен хытӑ,
Туд>БИ-ид)Д,и...
.Туповӑйла* проплемӑсем—
,Ш и вотн ӑй л а‘ паБ-йеиӗсем ^
Корпаттӑвскисем хад) йума(нӗсем;
Вӗсен пуҫанисеи— Иокшир[скиҫем ®).
Туд>1ьи-ид)Д)И...
Кармо)^ аллӑм ра иан
Икӗ ӗретлӗ;
Ҫейӑлкки колхосӑи та
Вунпӗр ӗретлӗ.
ТуДРЬИ-ИД)ДИ...

Тымар-ҫнмӗҫ
Уйа! тесе
Вӑрнар тӑрӑх
Л осӑнк пеБӗҫ.
Т удрьи -и д )Д )И .,.

Савни, мӗнха, терӗм»
^имха! терӗм.
Ата, ҫав колхоса
Кӗрер, терӗм.
ТуД)Д)И-И Д)% И...

Тухсан— кяББа тух
Ҫ ӗрпӳ йенне.
Унта колхославаҫ
Районӗпе.
Тудрьи-ид>ди...
Камах тата сана
Хуса тухрӗ?
Кулак НБипеле
*) Йумаи (вӑрмав хуҫалӑхӗ) мар, пирӗн
хуҫалӑхра выл,ӑх-дӗрлӗх усрассн хаклӑ
вырӑн йышӑнаФ(хивотноводчесний укмн>
,.Корпаттӑвски“— шултра ӑратлӑ ӗвесен, „йокширски“— шултра ӑратлӑ шыея»сем.

'5^ртсе хурар.

Туртса ҫыхрӗ.

ТуД)Д^И-ИД)Д)Н...

ТуД)Д)И -И Д)Д)И ...

Ҫы рӑнтӑмӑрах вӗт
Колхосне те,
Каяла кӗреппех пу%
Парттине те.

Упӑшкам—комунис,
Еп хам —песпартейни;
Ҫавӑнпала пурӑнӑҫ
Пит те каниттелни.
Тудрьи-ид)Д)И..-

ТИ Д)Д)И -И ^Д )И ...

Ам-ме... Амерӗкпе
Хӑлха йӳҫрӗ;
Пирӗн те „амерӗклӗх*
Ҫӗмӗрле куҫрӗ.
Тид>ьн-ид))ьи...

— Ата, старикӑм та,
Киле кайар,
— '5им ха, карБӑкӑм,
'^ӗлӗм Бӗртем...
ТиД)ЛчИ-ИД>Д)И...

Иквиҫ Б^птӗмех, тет
Ш ухӑшӑмӑра
Самокри-и-ттӗккипе, тет

в) „А м ерӗк лӗх“ — иайӑх ҫӗн ӗ машшнисем пе ӗҫлеые тытӑннине „амерӗкленшГ'
теҫҫӗ. Ҫ ӗм ӗрлере ҫӗн ӗ маш ш ивсемлӗ саватсем лартнине каланӑ.

„Паллӑ мар
Ҫуракиие аньах мар, тырӑ вырма та

хатӗрле-

нсҫҫе. ШӗнерпуҫӗнБИ (Сӗнтӗрвӑррн рай.) труш инӑ
ьленӗсем хуш ш инье ҫуракине хатӗрленес ӗҫ калама та ҫук лайӑх пырат,—тытса та ьарм алла мар.
'Грушинӑ ьленӗсем ҫуракине аньах мар, сӗлӗ вырма та хатӗрленеҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗсем 1600 тӑваткӑл Б злӑш ҫиньи сӗллине ҫуррине те хӑй вӑхӑтӗнБе вырайман—сӗлли уйах кайнӑ. Ҫуркунне

Таҫтах тухса всҫрӗҫ
Христуспа ■ЬУР»'
Пупсен БиркӗвӗЯБе
Вулавлӑв ҫурт.
ТИ Д)Д)И -И% % В..,

Хӗрӗх виҫҫӗнеллех
Ҫитсе ӳкрӗм:
Хамха сиккипедех
Ш кула вӗҫрӗм.
ТИЛ>)ЬИ-ИД).%У1...

Хӑнкӑрма алла ияхӗм
Х ӑикӑртаггӑр т « в :
„Капкӑн* ҫырӑнеа илтӗм
Ас парат вӑл тесе.
ТиЛ)Д)И-ИфД>И...
Н. В а ҫ ҫ а н к к а .

йапаласен.
ҫитсен пӗлтӗрхи сӗлле вырма шухӑшлаҫҫӗ. Х ӑш
Бислара вырма тытӑнасси паллӑ мар.
Ьӗрӗ куҫлӑ карттинсен курас текенсен ҫӑкӑр»
Биксе М ӑн-Ш етмӗ (Елӗк р.) пуштӑ пӳлӗмле иы рса
курмалла. Унта, пуштӑ пӳлӗмӗнье, турӑшсем темиҫе те куҫӗсеве ьарм акласа лараҫҫӗ. Турӑш сем
куҫӗсене ьарм акласа лараҫҫӗ, партти -ьленӗсе»*
(унти) куҫӗсене хупса иртсе кайаҫҫӗ. Мӗншӗн куҫӗсене хупса ҫӳрени паллӑ
мар.

КйНФЕКТ

Ьиркӳллб Аяианъа Ҫбр-^
пӳ райӗҫтӑвкоиӗв нумайрак
УЬЬИТтйл намалла, иккӗпе

сахал, мӗншӗн тесен... Р а й ӗҫтӑвком ку йалӗҫтӑвкома
3-мӗш сайом 375 тенкӗ салатма хушнӑ. Йалӗҫтӑвком!
ҫав суммӑран икӗ уБ ьи ттӗле
150.тенкӗллӗх сутнӑ та, хресьенсем хуш ш инБе нӗр и ус
та салатман; йалӗҫтӑвком
претҫетаттӗлӗпе ҫекретта 1к
пулнисем (пӗри партти, тепри комсомол 'ьленӗ) хӑйсе.\?
те ҫав сайома пӗр пуслӑх
та илмен. Райӗҫтӑвком кӑтартнӑ Бы хвӑра тултарас т е сен, Алманьӑ й ал ветата иккӗ ҫурӑ уьБнттӗл й ам алла.
Тепӗр интустри сайомӗ кӑларсан, А лманьӑ йалне миҫе
уББИттӗл йамалла ыуласси
паллӑ мар.

ЖАР-ПТИДА
Ш упаш кар хули копператтивв хӑйӑн контиттӗрокинъв пбҫернӑ канф етсенв ҫакӑн йышши хутсеипе Бйркенӗ. Каифет йаьб мбилв илвилб! Пӑхӑрха
^ ж а р птица“ тенӗ. Йунахри тбш ибш ла „шар птитсӑ“ ҫук тийбр асӗр. Хукопператтивб ҫук мар, пур тет. Ҫук пулсассӑн епӗр уиӑн сӑиив те ка н Фет хуьӗ ҫина ӳкерейрес ҫук, твсв ӗнентерет. Канф етне илекенсеи те ка*
'>аҫҫб: пурах пудмалда вӑл „ш ар птитсӑ“ , иӗншӑн твсен канфеткннв килв
иасе оырсан, карттии ҫиие ӳкернӑ „ш ар птитси“ хбртнипе, хуьй ибнбпах
"РЙпса кайа1Р.
—
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Йара-касеиньи (И е тӗ р в е
районӗ) В ихтӑр Илйин йатлӑ
комсомолӗс ерех-сӑра ӗҫессипе кӗреш екен уш кӑн ӗҫне
сарса йарас тӗлӗш ле пит
хы тӑ тӑраш са ӗҫлет. Ушкӑн
■Ьленӗсене ӗҫ тупса парас
тесе, вӑл кунӗн-ҫӗрӗн сӑмакун ап п араьӗсеи туса йада
салатат. Сӑмакун авпараБ ӗсене тунӑ
комсомол;
пилетне хӑш кӑтес 1»е тытяи.
паллӑ мар.

ҪӖНЕ КАЛУШПА.

— Ввб...

— Ахӑ пуси а... тфу!.. адӑ пусма мар, хураттарма кялтӗл
— Мӗн хураттарма?—тесе ыйтрӗ претҫетаттӗд ӑвланайл^
сӑр.— Сан адуоем ҫук, мӗн хураттаран?
— Ада мар... ним те мар... арӑм...—Лариван каласа пӗк
рндден, аллнцди ҫӗлӗкне икӗ хут ҫавӑрса иядӗ, унтан якӗ алдвп
ҫурӑм хыҫне тытса, внҫӗ ҫул пӗр вырӑнта.х, ҫакӑиса тӑракан карт.
тин ҫине пӑхса ихдӗ.
— Ну!
— Епӗ арӑмпа уйрӑхатӑп... Ҫавӑнпа..
— Мӗншӗн? Мӗншӗн унрӑхан?..—тӗдӗндӗҫ претҫвтаттедн
ҫекреттар.
— Ҫнтӗ, вӑтӑр ҫул пурӑннӑ... Уйӑрлас...
— Арӑму уйӑрлати?
— Уйӑрла!'. Епб каллех...
Лариван тула тухса карӗ. Тӗлйннӗ претҫетаттӗлпе ҫекрет,!
тар, пӗр дбнмесӗр тблӗнсв лардӗҫ. Румай та вӑхӑт иртмерӗ, Лар).
ван арӑмве ҫавӑтса та кбдӗ. .Зариван арӑмӗ хутра, хӗсбк вуҫй
арӑм.
— Есӗ уйӑрӑлма килӗшетӗни?—тесе ыйтат претҫетаттӗл.
— Килӗшетӗп.
— Ну, апла пулсан ҫыр Ахванаҫҫн Куҫмид...
Ҫекреттар ҫырма пуҫлат:
— Есӗ мӗн йатлӑ?
— Хушамату?
— Аҫу йадӗпе?
— Есӗ мӗн йатлӑ?
— Е . епӗи? Епӗ Хевру|& натлӑ.
— Хушамату мблле?
— Е... мани? Ман хушамат ҫук. Ӗлӗк аттено...
— Аҫу мӗн йатлӑ?
— Аҫу мӗн йатлӑ сан кардӑк?
— Е... манн’ Маи атто Мӗкӗте йатлӑ пулнӑ.
— Адасем пурв сирӗн?
— Адасем пурн пирӗн кардӑк?
— Е... пирӗнн? Пнрӗн пулман.
— Пирӗн пулман...
— Миҫе ҫултаес Хавру:%?
— Миҫе ҫулта ес кардӑк?
— Е... епӗи? Епб 50 ҫулта.
— Билҫуртсеяе мӗнле уйӑраттӑр?
— Пӗтӗм килҫурта арӑма паратӑп.
— Ак ҫакӑнта адӑ пусӑр.
Иккӗшие Т0 адӑ пустараҫҫб. Уятая тапак дӗртеҫҫӗ, унтая...
унтан ваттисен йӑлнпе йумах ҫапаҫҫӗ.
— Мӗншбн уйӑрлатӑр есӗр?
— А так... уйӑрлас терӗмӗр те—уйӑрлатпӑр.
— Есӗ Лариван пидде, мӗиле, татах авланатӑни кайрав?
— Авлапмасӑр, авланмасан кил хушшинде йепхе? Авхаимасан пурнӑҫ пулмас!'.
Нуманддея йумахласа ларсан, Ларнван дӗлбмне тапак ту1тарса кайма тухрӗ. Алӑк патӗндо тӑракан кардӑкӗн ҫӗтӗк вӗрӗи
аркинден ,карт!* туртрӗ то—сывӑ пулса йулӑрха!—тесе тухрӗ.
Ҫемҫе йур ҫинден лашана та йуртма ҫӑмӑл. Ҫара ҫуна м
йака тупанлӑскер, пӗр йендеп тепӗр йенне ҫапӑнса ҫеҫ пыр»^
ҫуни.
Йепле аван ҫавӑн пек, ҫул та аван, ӑшра та савӑнӑҫл^
пулсан!.. Лаша <хӑрт!> <хлрт!> туса хавассӑн йурта!. Пуйӑспз
кайнӑ дух, вакуп, сесмодле те мар тимӗр кӗпер урлӑ <вӑшт!> туп“
иртсе кайнӑ пек, Варпуҫӗндон иртсе, йал хапхи патяедле пырая..'
Лариванӑн ӑшӗ савӑна!. Хӑй ӑшбнде ӗлӗк аслашшӗ йурлая^
йурра йурла!’. Хапхана кбрес умӗп вӑл хӑйӗн ӑшӗнди савӑнӑҫне,
арӑмӗ пӗлет пулсан та татах тепбр хут кала!;
— Шутлаха! Халӗ ӗнтӗ мӗя пур килҫурт сап ҫипдв пула!,
епӗ хайхи духӑна йултӑм тесе, колхоса ҫырӑнагӑп. Аван вбт! АҪапла шутласа, калаҫса пырса, кил алӑкне ҫнюе тӑнииетв

— Мбн кахас тетӗн?
— Ахӑ вусма кихтӗм...
— Мӗалв ахӑ пусма?

сисмен.
Лариван колхоса кӗнипе вӗневннне пӗлиестӗп, андах ЛарЯ'
вана балтан кӑларса йамалла туниве нлтнӗцдӗ.
Кӑтра.

пе

'^ӑвашсокус хӑш-пбр йахти коаператтивсе(фровтсусха) кӗюхгб кахушсек цшй.

— Еӑҫал сураки тума тухаймастӑп пуд).
— Ма?
— К опператтнвра, арҫы н калуш ӗ ҫук пирки,
м айрасен мӑн кӗлеллӗ калуш не ты ттар са й аьӗҫ те,
ҫураки Б ьен урам сем йуласса ш анмастӑп.

Уйӑрлакансем.
ахбҫтйвБон патно пӗр ҫуна пырса дарйндӗ. Ха:д тин вплнб
претҫетаттбхпв ҫекреттар, дӗлӗм дӗртсе ӑанӑскерсеи,—тпру!
тенӗ сасса илтсе, каллах рӗкран колхос йӗркипе килдӗҫ пу:д тесе,
тата хӑйсено ӗҫлеҫҫӗ тесе каладдӑр тесе, пуҫӗсено тӳрех умӗсенде
выртакан хутсеи ҫине дикрӗҫ. Кйшт тӑрсан уксах Лариван кбдӗ.
Вӑх тӑракан аҫам ҫухавиио автарса, хӑйӗн сухахӗ ҫине шӑвса
харнӑ пӑрио татса пӑрахрӗ те:
— Страҫтӗ—терӗ.
— Сторох, сторох—терӗҫ, ура ҫяне тӑрса прстҫетаттӗхив
ҫекреттар (рӗкрисем пу}§ тесе). Унтан Малтикас Лариванне кура,
хирв-хирӗҫ куҫрая пӑхса илдбҫ те, кахлах пуҫӗсене днкрӗҫ.

Й

-
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Шашкӑлла.
Путоннӑй утлӑ ҫарӗпе вӑрҫнӑ
^ӗр шурӑ квартейтсӑ Хӗрлӗ ҫарта халӗ шахмӑт турнирӗсем (ӑмӑртӑвӗсем) пулса иртни
ҫиньен
илтсен, тӗлӗнсе хы тсах кайнӑ.
[Вӑл каланӑ:
— Нихӑҫан та мана, тенӗ, хӗрлӗ салтаксем ш ахмӑт тытма пӗлессӗн туйӑнман.
— Ӑна туйман пулин те, ун
вырӑнне ш аш кӑ лайӑх тытнине
иртнӗ вӑрҫӑра лайӑх туйса илтӗр
ӗнтӗ, тенӗ ӑна хирӗҫ пӗри.

Вулас умӗн.
Йалсовет ҫекреттарӗпиҫмоностсӑ илсе килнӗ хута темиҫе хут
ҫавӑркаласа пӑхрӗ.
— Ку мӗн тата? Каллех ҫураки
ҫиньен пул)Ха. Ш уйттан пӗлети
тен мӗн ҫиньен ҫырнине. Мӗн тӑвасха унпа. Хм!.. Мӗнле ьӗлхепе
ҫырнӑ ӑна? Вуламалла та мар.
А-ӑ, епӗ кутӑн тытнӑ-иҫ хутне.
Хм!.. Те вулас, те вулас мар. Ак
тамаша! Нуккӑ йумӑҫ
пӑхам.
Пӳрнесем тӗлме-тӗл пулсассӑн—
вулас, тӗлме-тӗл пулаймасан вулас мар. Тӗлме-тӗлех пульӗҫ тата,
шайттансем. Мӗншӗн хӑрах пӳрнин кӑш тах та пулин иртсе кайналла пулманха. И ртсе кайма йӑвзр пулни мӗн ӑна. Вуласах пулат ӗнтӗ.

Самокриттӗка туйса илмен
слушӑш^и.
_Ех, мӗн тӑвамши? Ҫӗнӗ пуҫ’ӑх ӑсӗ ман ьу*лӗ ҫук пек туйӑЕпӗ унтан ӑслӑраххине сисен... ӗҫсӗр йулмалла пуласран
)ӗрем сиксех тухат. М ӗнле ун
(мӗнБе хама хам тытма пӗлемши?

*5ейе автӗр.
Епӗ ҫӗнӗрен ҫырма пуҫланӑ
риессӑна курма пыракансем теат»ара ш ӑнӑҫайас ҫук.
Ӑҫтан пӗлетӗн?
П р лайӑх ҫыртӑм пйессине.
Мӗн ҫиньен ҫыртӑн вара?
— И урату ҫиньен. Пйессине

«Еунта супӑД) параҫҫӗ» тесе йат
патӑм. Театтӑр умне ҫав пйессӑн
йатне ҫырса ҫапсан, театтӑра 60
ҫулхи карьӑксем тепы рассикурӑнсах тӑрат.

^иркӳсем хупӑнкӑ вӑхӑтра.
— Ма есӗ Варварийе каьБ а
илместӗн. Пӗр пӗрне пит хытӑ йурататтӑр вӗт.
— Т)иркӳре
веньет тумасӑр
пырасшӑн мар. П ӗрер уйӑх тӑхтамха. П ӗрер уйӑхран районӗпе
пӗр Биркӳ пулас ҫук.

Ӑҫта волоккиттӑ ҫук.

Йӳнетме мӗн ъӗрмантараТ.
— Сирӗн копператтивра тав ар
хакӗсене йӳнетме шухӑшлаҫҫи?
— Ш ухӑшламаҫҫӗ.
-— Ма ш ухӑш лам аҫҫӗ.
— Таварӗ ҫукран.

Йӑвӑрӗш.
— Тарасу сан тӗрӗс мар пулмалла. аҫтан ҫак виҫӗ пулӑ пӗр
кило туртма пултаратха. Алпа
тытса пӑхсан пит ҫӑмӑл пекҫк&
пуллисемТ
— Пуллисем ҫӑмӑл та, ш ӑрш и
уншӑн йӑвӑрҫке.

— Пирӗн савӑтра волоккиттӑ
(сӗтӗрӗнсе ӗҫлени) ҫук. Виҫӗмкун
ҫтена хаҫатне тиректӑр ҫиньен
саметкӑ ҫырса патӑм та, ӗнер
мана тиректӑр помошнӗкӗ ьӗн се
илсе вӑрҫрӗ, пайан вы кӑвӑр паБӗҫ.

— СаветушБи йулташ ,епӗхӑнкла ҫине ларнӑ.
— Спаҫҫипӑ ларнӑш ӑн. Ахалӗн
ӑна нийепле те ты тайрас ҫ у к .

Йӗпе ӗҫсем.

„Тӗрӗс“ ӳпкепӳ.

— Сирӗн лавккари сахӑр краҫҫинпа йӗпеннӗ, тет. Краҫҫин ш ӑрш ине хӑваласа кӑларайм арӑр пул)?
— Ун вы рӑнне правленийе копператтивранхӑваласа кӑлартӑмӑр.
Вӑл сахӑра ан ьах мар, хӑйӗн авторитетне те йӗпетнӗ.

— Мӗн ырри кураҫҫӗш и ҫав
ҫтена хаҫатӗнье. Пӗр йапала ҫин
Ьенех ҫыраҫҫӗ. Каллех ман ҫинЬен ҫырнӑ: П етров ӗҫет, П етров
сопранисене ҫӳремест, П етров халӑх укҫине пӗтерет, тенӗ. Вулас
та килмест.

Унӑн пӗр йышши
пиплиотеккӑ.

Хӑйӗн шухӑшӗ.

Партти -^енӗсем хушшинде
те кирлӗ кӗнекесем илме
укҫа хӗрхенекенсем пур.

— Нумай илтӗни ҫак ес кӑҫал
ҫӗнӗ кӗнекесем?
— Н умайах мар та... И лкеленӗ ҫав.
— Мӗнлисене?
— Вӑйпа илме хушнисене.

Тапак ҫук йалта.
„ Пӗрлешӳ ‘‘ копператтивне
(Пӑрӑслан окрӑкӗ) калама ҫук
шӑршлӑ, кӑвакарса кайнӑ тапак
илсе пынӑ. Илекен ннкам та
ҫук.

— Ма мӑк хакӗ калама ҫук хӑпарса кайнӑ ара?
— Копператтивра тапак ҫук
пирки.
-
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Раппрос ҫуртӗнъе.

— Мӗнле ш ухӑш латӑн ҫав есӗ
И ван П етровьӑ тунӑ ӗҫсем ҫинЬен?
— Халӗ шухӑшлама пӗлместӗп.
Й аьейккӑ ҫекреттарӗ мӗнле шухӑш лани ҫиньен пӗлмесӗр... шухӑшлама пӗлместӗп.

Ампулатторинъе.
Ҫамрӑк тухтӑр. Санӑи вар ыра-

тат.
5»рл§
ыратат[

ҫын. Вар ыратыает. П уҫ

Ҫамрӑк тухтӑр. Е п ӗ те пуҫу ы ратат, тетӗпҫке.

мКакплакипе^^ 1 ҫлекенсем.
К.-ЙелдӗБ райпнбадв, Та1а*а Б н т р я а е Анатри Т&1й|,
рж упӑр таиӑр {утнл-снрйв) шухаваи псжкатӑрв комсожвад/
оеи васара Е аЗахапсене вякалпа хӑратеах, вбсен хаша х ӳ ^
сенс, ҫжиисввв касса ихсе хах.йха Еурептсрсс ҫ)*рен6..-

ТаВапя Ентрипе Анатри Т ӑрӑм ри утил-сы рйо пухакан прикатӑ ӗҫре.

Йӗплӗ ҫӑнах хыпакансем.
Савӑнӑрвӑ ҫыи.
Сямӑнвҫлӑ яьасем пурӑнаҫҫӗ
С ӗнтӗрвӑрри
щ айояӗяБ* Аслӑ Х уракассинье... Х астарлӑ аьасем ...
Л н ь а х вӑл «'ъасем, урамра ьуш кӑлла выд>аса ҫӳр е с вырйппе, пиБетсем ш аплаттарса,
аллисене
к1усса ларяҫҫӗ. Пӗр а ь и — йалӗҫтӑвком претҫетат?ӗлӗ л ваи ссӑв Кӗркури комуниссен партти уставӗ
<ҫине:
,Ҫ* 1с устава Аслӑ Х уракасси й ал со в еьӗ тӗрӗс
тесе ҫирӗялетет. П ред. СИ К А вансов“ тесе пиь е т я е лжш я у с с а хурат.
Авмг, ӑван , а ь а “, Аванссӑв йулташ . П иьетеем иусса к ӗяьел ер те п ӑ ь ӑ
вы рӑнта лариьБ ен,
у р а м р а уҫӑ сы влӑш ра ьу ш кӑл л а выд^аса ҫӳресен
гата ававрах а ь а пулнӑ пулӗББ^*

Лараикӑ пбҫерсе яертиаяла

луляӑ.

М ускаврк Тим ирйаҫӗв аккатеиин
сӑнавлӑ
п а гь а ҫимӗҫсене хӗвелсӗр-мӗнсӗрех
«електрнтсӑ ҫутипе ӳстереҫҫӗ.
В ӑрмар районӗньи Кавал пахьа-ҫим ӗҫ ертелӗ
у н пек мар, тепӗ) майпа пахьа-ҫнм ӗҫсене ӳстерет.
В ӑл иртнӗ ҫ у р а ,л а р т н ӑ паранкине ҫумламан, кӑл а р и ан , Параикисем халӗ те йур айӗиьен
ҫулҫисен е вӗятӗр-велтӗр кӑтарч-са лараҫҫӗ.
Кӑтартуллӑ паранкӑ ҫулҫисене вӗлтӗр-велтӗр
к ӑ та р тса ллрат. Ҫуркунне кӑтарм алла пула'1- Пар ан ки п е
пӗрле кӑгартуллӑ у ьасткӑи пуҫлӑхне
М ванввяяа га кӑларса пӑхмалла пула'Т.

С и в б.
П ӳрократ сивӗ, теҫҫӗ. П ӳрократран енвӗрех
ии<пала
13 тя пур тӗньере. Ав, А<ӑн Т)ураш ри Х ресъ е н Ҫвмрясӗсен шкулӗ [И етӗрне р.) сивӗ
,В ӗрен екея аъ асеи вутӑсӑр самса шыаӗ
йухтарса ла_

ратпӑр, классем аьасем пе пӗрлех ш ӑнса ларьӗҫ',
тесе ӳпкелет М атви Аверккийӗ.
Темле сивӗ пулсан га, ан ӳпкелӗр ӗнтӗ. Ие
тӗрне райӗҫтӑвком ӗ ш утласа хунӑ план тӑр ӑх тб
пӗр икӗ уйӑх ҫурӑран ҫара пуҫӑн ҫӳремелле ӑш
пулат.

Пысӑк 5ӗлӗ.
П ы сӑк сӑмах калиьБСн
пысӑк ьӗ л ӗ ҫӑкӑр
ты т, тенӗ. А ньах Похвистни районӗньи (Пӑхӑрӑслан окрӑкӗ) Ҫӗнӗ И прей йалӗньи
уБиттӗлнӗтсӑ
И ссайӗвӑ М атрунӗ пысӑк ьӗ л ӗ ҫӑкӑрне те тытат,
ликпунктра вӗренекен хӗрсене пысӑк
сӑмахсе»
каласа та вӑрҫат: есӗр ликпункта савнисем шырама килетӗр, тет. Тата тӑлӑх аьасен е
кӗпеллй
таварсем панӑ ьух> пуйансен аьисене пама тӑрӑш
нӑ. Хӑй ь ӑваш пулин те, ьӑваш сенв „суккӑр ьӑ
ваш сӑр* ҫӑвар та уҫмаст.
Ку уБнттӗлнӗтсяна Бзваш сем хуш ш инье пурӑнма киьем ӗнтӗ. Кӑмӑлӗ унӑн пысӑк. Унӑн нӑмӑлне .Капкӑнӑн* йӗплӗ ҫӑмах пӗҫермелли хурзн ӗн ье вӗретсе ирӗлтерсессӗн, кӑм ӑлӗ пӗьӗкленессӗн туйӑнат п и р е ..

Шалӑпӑ йеш15ӗкӗ.
Ш алӑпӑ йеш ьӗксен йаьӗсене
улӑштарсзй
аван пулмалла, тӳрех тӗпсӗр
йеш ьӗк тесе йа:
парас. Апла йат парсан никам та вӑл ҫ у л ӗ - ҫ у л ӗ п с
уҫӑлманш ӑн ӳпкелекен пулас ҫук. П уриньен
^ ӑ в а ш И уҫтитси кӑмиссаризБӗн ш алӑпӑ йеш#'*'
не „тӗпсӗр йеш ьӗк" тесе йат паыа канаш пара^
пӑр. Вӑл икӗ уйӑх хуш ш н уҫӑлман,
Уҫман ҫав, мӗншӗн тесен ӑна уҫсан кӑмӑ.^й
кайм алла мар хутсем тухмя пултараҫҫӗ.
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Сысна 156x6-56.

„Православиӑй" куп1ста йашки.
Пит хьггӑ турра ӗненеҫҫӗ Ш упаш кар хули
коянераттивӗн 1-мӗш номӗрлӑ столовӑйри слуш ӑш Бнсеи.
Тӗлӗнсе хытсах каймалла вӗсем ӗяеннннъея.
Ф евралӗн 7-мӗш ӗнье столовайа апат ҫиме
пмракансеие столовӑй прейскураньӗ ҫине
ҫакӑн
пек ҫырса ҫапнине вулама телей пульӗ: ,щ и православные* (хакне кӑтартнӑ).
Ҫисе пӑхсассӑн „православнӑй® тенӗ купӑста
йашки ӗҫлекенсемпе хресьенсен ахад, купӑста йашки тутийех кала'?
,П равосл авн ӑй “ сӑмахран йӗксӳ килет, аньах
.хырӑм выҫни тотккӑ м ар“ тенине аса илсе, ,п р а ввславнӑй“ ҫимӗҫех ҫийетӗн.
М алашнехи кунсенье прейскурантра: ,пелмеии а д>а христос“, Н икколай У котнӗк йаьӗпе
гуиӑ котлет“, «турамӗш йашки», тата ытти ҫавӑн
пек йатсем пуласран шикленме тивет.
Вуласа пӑхӗ те ҫак йатсеие столовӑйа пыракая ҫын, калӗ: ку ,правосл авн ӑй “ столовӑйри атминистратсине „православнӑй“ мар
ш ӑпӑрпа тасатмалла, тейӗ.
В. Т)Иккунов,

'^йюшсовус&н сода 1 е<гвв ссвӑг с&вКдв

кайнӑ 300 кжмвр&яне вЗжароа аЯрах^ т» сяоаачп
ҫжнея.
„Канашрвя“*

— Н ӑр-р ри ик, нӑр р-ри-и-ик!
Ы тла та ҫӗрӗк, ҫӗрӗ ӗ-ӗк1
ӑкӑтсем ҫине ш ӑтнӑ кӑмписен.'
нтах выртаҫҫӗ навус шаписем.
Тӑхӑнтӑм противокас
(Мӗн сайа йарас?)
Т)ӑхӑтсем патне
Ҫ ы вӑхарап ҫиме.
Т)ӑтма ҫук ш ӑрш з,
Ҫавӑрӑнсах тухат пы ряӑ,
А ньах сайа йама ҫук,
Хаклӑ вӗт ь а к ӑ т ку ьу*!
Ш аритлес ь^^^ӑтне кӑипапа,
Ҫавӑнти мӑнтӑркка шапана,
И арас тикӗт,
П ӑртакҫӑ кӳкӗрт—
П арас '^ӑваш сойуса
А пат йусаса:
А патланБ ьӑр пӗрре мухмӑр хыҫӗнъен
Пуҫлӑхсем кӑмал тулиьБен!
Н ӑр-р ик! Нӑр-ри-ик!
Айай, айай айай!
Ҫӗпритун Папин.

РУО мимипе гоухӑшламалли «*атя^ӑ.
РЕТАКСИРЕН. Ҫак карттина ӳ к рвквн хутощиӗк хӗрӗнкӗрвх пуяиӑ. Кив „ҫӑварни^ 1аьбпе кӑш тах с ы я ха пирки, карттин ҫинв пурнӑҫра пулм«и йӑнӑш йапаласем (нвсураҫитсӑ) туса хунӑ
Кам ҫав йӑнӑасвиа
иумайрах тупаӳ, ҫавӑн хушаматпе „К ап кӑ н ӑ н “ 6 ибш номбрбнъе ҫапса пӗдтерепӗр. Ну, кан малта? Хӑшб
“Уиайрах йӑнӑш тупе?

_

Ответлӑ ретактӑр
Чувашдят

216.

Чебокоары, тип. „Чувашскаа Квига“.

Зак, № 493.

А. Ваҫҫилйбв.
Нап. 8400 акв.

Ҫӗнб пурнЗҫ тума 'ьЭрмаитарнӑ пирки.

— Ҫакӑита упӑр-тапӑр кив йапаласена илеҫҫи?
— Ҫакӑнтаҫке.
— Апда п \лсан иаиӑнне илсе йулӑрха... кивб, пӑнтӑхнӑ шухбшсеис пуҫӑмран кӑлареа хӑвӑр силата
курӑрхв.

