
_ — ЙураФ— ..^'^апиӑн хӑй 5 ҫул тулта»нӑ 
йатпа тунӑ выстӑвкиа хӑй 5 сул хушшинъе 
Садлатна ҫынсенв кӳртман. Кӳртнӗ пулсан..



Пилӗк ҫул тултарнӑ „Капкӑна"
Ҫӗнӗ пурнӑҫ йӗрки-сотсиалисӑм тӑвассишӗн хастарлӑ кӗрешекене, ҫитменлӗхсемпе ьирЪӗрсемпе: 

клас ҫулйӗрне пӑсакансемпе, пӳрократисӑмпа, йӗркесӗрлӗхпе, пуҫа ҫухатса ӗҫленипе, хуҫасӑрлӑхпа, 
ҫӗрсе пӑнтӑхнипе, хамӑр ӗҫ ҫӗнтерессине шанманнисемпе пагтӑрӑн кӗрешекен, ьӑвашсен саттирӑпа 
кулӑшлӑ литтераттурӗне пуҫарса йаракана—пилӗк ҫул тултарнӑ «Капкӑна® ьвваш пиьеьӗ тӗлӗшпе 
ӗҫлекенсен йышӗньен хӗрӳллӗ салам!

Шурналӑн 5 ҫулхи пурӑнӑҫӗ саттирӑпа кулӑшлӑ литтераттурӑ сотсиалисӑм тӑвассишӗн кӗрешекен 
ӗҫхалӑх аллиньи тивӗҫ хӗҫпӑшал пулса тӑнине кӑтартрӗ. „Капкӑн“ тирашӗ 10 пине ҫитни—ьвваш ӗҫ- 
халӑхӗ ш урн ра кӑмӑлланине, ӑна йуратн не палӑртат. Шурналӑн 5 ҫул хушшиньи кӗрешӗвӗпе кун- 
ҫулӗ—саттирӑпа кулӑшлӑ литтераттурӑ—вӑл йӑпанмалли йапала ҫеҫ тесе шутлани тӗрӗс мар, сийенлӗ 
шухӑш пулнине татӑклӑн кӑтартса паьӗ.

,Капкӑн“ 5 ҫул тултарнӑ майӗпе шурналта ӗҫлекенсемпе шурнала ҫырса тӑракансен пӗтӗм йышне, 
пролеттари пиьеьӗн авалтан пыракан йӑли-шухӑшӗсене ҫирӗп тытса тӗп ҫулйӗртен нимӗн пӑрӑнмасӑр 
пырса, ытлашши кӑшкӑрса ,тӗлӗнтерме“ тӑрӑшмасӑр, пустуй шӑла йӗрнипе кӗрешсе, хӑйсен ӗҫне 
тата хастарлӑрах туса пыма, ӗҫри ҫитменлӗхсемпе, ьирБӗрсемпе .камне-мӗнне пӑхмасӑр“ пӗр ьарӑн- 
масӑр кӗрешме, йурӑхсӑр ӗҫ тунисене хӗртнӗ тимӗрпе пӗҫертме, ьвваш ӗҫхалӑх массине шурнал тав- 
ра тата ытларах пӗрлештерме, пролеттари пиБеьӗн ҫӗнӗ паттӑрӗсене вӗрентсе ӳстерме сунатпӑр.

'5ӑваш  хаҫаьӗсенье ӗҫлекенсем; Кур. Титтов. А. Луккин. В. Йаккӑвлӗв. Р. Ш ашков. Вик. Маркков- 
ииккӑв. Елкер Ваҫ. Алексантрӑв. Конст. Свменов. Ҫ. Йуханкка. А. Иванов. Н. Кайаххӑв. М. А. Сокколов.
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Кӗрӗк пиншаклӑ, лутакарах, сарӑ ҫын. Кар- 
тусне пусса лартнӑ ьалӑшла ӗнсе ҫинелле. Хулӗ 
айӗнье пысӑкран пысӑк кӗнеке. Сылтӑм аллинье 
шӗп-шӗвӗр вӗҫлӗ хӗрлӗ кӑранташ.

— Сасартӑк кӗмелле!—систерьӗ хӑйпе пӗрле 
■ыракан икӗ йулташне.

— Нта-а! '^ӑххисене тартас марьБӗ,—шӑл 
витӗр пӗрӗхтерьӗ сурьӑкне йулташӗсеньен пӗри.

„Кӑр-р-рик!“ — турӗ Кӗпитун хапхи малти 
урамра.

„Хам, хам, хам!“—вӗрсе йаьӗ пусма айӗнье 
ула йӑтти.

— Кӑтартӑпӑр „хам, хам, хам“. Вылесай!— 
комантӑ паьӗ пусма айӗньи йӑтта, кӑранташӗпе 
йунася. сарӑ ҫын.

Йӑтӑ лӑпланьӗ. Хӑрарӗ пулас ӗнтӗ мӗскӗн.
— Тухатӑн тӑк тух! "^ӗрӗлле хӑтӑлаймӑн ҫа- 

вах!—ҫилленьӗ сарӑ ҫын йӑтӑ хӑй сӑмахне итле- 
меншӗн.

— Аллуна Биксе йӗкӗлте!—кӑт тӗкрӗ кӑна пӗр 
йулташӗ.

— Хӑр-р-р-р, хам-м-м!—туллашрӗ йӑтӑ.
— Ай, ай, ай!—аллине сасартӑк туртса ильӗ 

йӑтӑ патӗньен сарӑ ҫын.
Килнӗ ҫынсем пӳрте кӗменниньен тӗлӗньӗ 

кил хуҫи. ^зтайм асӑр тухрӗ хирӗҫ кӑсене.
— Мӗн пульӗ ара аллуна?—хӑраса васкавлӑ 

ыйтрӗ йунлӑ аллине йурпа ҫуса тӑракан сарӑ 
ҫынтан.

— Мольат! Мӑшкӑлама-и есӗ манран?!
— '5имӗрха, Кирил Павӑль! Ара...
— Мольат! Ма кӑкарман?!
— Мӗне ара?
— Мӗне?.. Иӑттуна!
— Кӑкарнӑ. Кунталла тухаймаст вӑл.
— Мольат! Проттоккол.
Кӗьӗҫ пӳрте. '5 ылай ььен ҫырӑньӗ проттоккол.
„Имепем Российской Социали«.тической Фе- 

щеративной Советской Республики. Я, председа- 
гель правления колхоза Павлов.. “ „пӗтӗм халӑх 
куҫ умӗнье персе пӑрахмалла*—пӗтрӗ прогтоккол 
вӗҫӗнье.

— Кирил Павӑль! Уншӑнахи? Аьамсем тӑлӑха 
йулаҫҫӗ. Тархасшӑн каҫар. Ӳстерем ӗнтӗ вӗсене!.—

ху-урайӗнье йӑваланса тархаслама тытӑньӗ кил 
ҫи—Кӑпитун.

— Хӑна мар, йӑттуна пемелле тунӑ.
— Апла пулган хӑт... Кӑкарӑр уна та...
— Мольат! Нне миҫе?
— Ӗне ҫуккине хӑварах пӗлетӗр ӗнтӗ.
— Аҫта тата ӗне?
— Ара... Атте хӑй вилиББекех сутнӑ та.
— Колхоса кӗресрек хӑранӑ, снаььӑт. Проти» 

сакона?!
— Ара... Атте вилни сакӑр ҫул тултарат ӗнтӗ 

мункунта.
— Мольат. Проттоккол!
Ҫырьӗҫ проттоккол.
— Ал пус!—сӗньӗ проттоккола кил хуҫине 

Кирил ПавӑлБ-
— Ара... Ал пусма пӗлместӗп ҫав,—хирӗҫлерӗ 

Кӗпнтун.
— Кантӑрр-р-р!
— Хӗрес хума пӗлетӗп ал пусни вырӑнне._
— Ехе-е-е! Есӗ турӑ сакконӗпе хӑратасшаня 

пире пире? Ҫектант?!
— '5имха Кирил Павӑль!
— Мольат. Атӑм пайне пӗлтеретпӗр. Ек-к1 

Ек-к!—Хӑсма тыгӑньӗ проттоккол ҫырнӑ ьух 
тел хушшиньех Кирил Павӑль-

— Е-е-е! Есӗ мана емел парса вӗлересшӗ- 
ни?1—хирӗҫме тытӑньӗ Кӗпитуна.

— Ара-ау! Епӗ сан патна та пымзнҫке...
— Тӑрписене хупнӑ. Сӗрӗм тивретсе вӗл^ 

ресшӗн.
— Вутӑ та хутман пайан, Кирил ПавӑлБ-
— Мольат, клас тӑшманӗ!
Кирил ПавӑлБпа килнӗ икӗ йулташӗ 

ҫӗ нимӗн те. Хӑйсен претҫетаттӗлӗ мӗн хӑтланнине 
пӑхса кӑна лараҫҫӗ тӗлӗнсе.

Кӑҫал ҫеҫ кӗтӳ кӗтнӗ Кӗпитун, хал> клас тӑШ- 
манӗ пулнӑшӑн—тӗлӗнсе, хытса кайрӗ.

=  Йтлеха, сыпнӑ есӗ пайан пӑртак!—кӗрете- 
нех каларӗ Кӗпитун Кирил Павӑльа. ^

— Е-е-е! Есӗ мана намӑс кӑтартмаи? Ко«' 
тӑрр! Арестоват. Проттоккол

— '5имха, Кирил Павӑль!
— Молъат! Сурӑх миҫе?



— Иккӗ!
I Мӗншӗн?

— Урӑх пулман!
— Нук-кӑ! Тухса пӑхӑр!
Пурте тухрӗҫ сурӑхсем тӗрӗслеме. Ара, кол- 

1оса пӗрлештермелле вӗсене.
Г Икӗ сурӑх тӑраҫҫӗ вите умӗнье. Урӑх нимӗн- 
йе выд)ӑх та курӑнмаст килӗнье.

— Ыттисем ӑҫта? — хайарланьӗ Кирил Па-
вӑлБ-

— Урӑх пулман ман!
— Мольат. Тытса пар пӗрне.
— Мӗншӗн?
— Пӑрламалла штод)?
— Пӑрламалла пуд)...
— Ну. вот, тытса пар.
— Мӗншӗн?
— Мӗншӗн?.. Миҫе путек тӑвассине шута ил- 

иелле. Рас коллектив тӑк коллектив!
Тытса паьӗ Кӗпитун ватӑ, шурӑсурӑхне. Тытӑн- 

Ьӗҫ пахалама. Хыпашласа пӑха ҫӗ сурӑх хырӑмне.
— Икӗ путек пулат!—Ҫырма тытӑньӗ кӗнеки 

ҫине Кирил.
— Тӑхтаха, Кирил Павӑль! Ҫилли пӗьӗк вӗт. 

Пӗрре кӑна пулат пулмалла,—вӑрахӑн пуҫне хӑ- 
партрӗ сурӑх ҫиньен йулташсеньен пӗри.

— Кун Бухлӗ пурӑнса та нихӑҫан та йӗкӗр- 
леш туман!—справккӑ паьӗ Кӗпитун.

— Е-е-е! Есӗ пӗр путекие пытарса хӑварас- 
шӑни? Арестоват. Проттоккол!

Вӑйпа пусса ҫырнипе кӑранташӗ хуҫӑльӗ. 
Кӗнеки те ҫилпеле хупӑньӗ.

’5 ӑх миҫе?—ыйтрӗ ҫемҫерех сасӑпа.
•— Пнллӗк!

Тавай кунта!
Ара кӗлет айӗнье пул)...

— Нта-а-а! Кӗлет айӗнье?! Пытарнӑ, снаьБӑт?! 
Илсе тух пӗр ывӑҫ сӗлӗ. Ну!

_ Кӗпитун пӗр ывӑҫ илсе тухса паьӗ сӗлӗ. Кирил 
ПавӑлБ ильӗ ӑна хӑй аллине.

5 “ о! 5 *̂ о! 5 )̂ о!
5упса тухрӗҫ ьӑхӑсем кӗлет айӗньен. Иулма- 

рӗҫ пӗри-пӗриньен.
— Пиллӗк. Аллӑ... Пиллӗк хут аллӑ... Пулат, 

снаьБӑт... СнаьБӑт, икӗ ҫӗр аллӑ. Пирӗн колхосра 
кайӑк-кӗшӗк ӗрьетмелле пула-г. СнаьБӑт санӑн ҫӑ- 
ватухсан икӗ ҫӗр аллӑ ьӗпӗ кӑларса памалла.Снаь...

— '5имха, Кирил Павӑль!—пӳльӗ Кӗпитун
— МолБ'5а'г!
— Аҫтан ун Бухлӗ ..
— Колхоса хирӗҫ иырасшӑн, та?!
Ҫакӑн пек ӗҫлесе тухса кайрӗ колхос правле- 

нин пуҫлӑхӗ Кӗпитун пагӗньен.
— Ку кам сысни? Иури кӑларса йанӑ ӗнтӗ

уна. Ҫпискӑ ҫине кӗртесшӗн мар ӗнтӗ. Вӑт Б^йе
халӑх. Иул ҫакӑнта. Аҫта кайа’г—ҫавӑнта кай. Ан
ҫухат куҫран!—урамри сысна патне хуралла тӑрат-
са хӑварБӗ Кирил ПавӑлТ) йулташӗсеяьен пӗрне.

*
— Пирӗн йалти ӗҫсем те кӗнӗ ӗнтӗ ку ста’г- 

йана!—терӗҫ Кирил Павӑль йалӗкьи хресьенсем 
«ҫитӗнӳсем пирки пуҫ ҫавӑрӑнни» И. Сталӗн стя'г 
йине вуласан.

Ҫ. Ш ӑпьӑк.

Пиреакригиг ау.аишлален иунл.нн иуҫллнмалли. 
Аҫтан пӗлен?
Правлени ьухансенв укҫа^салатиа тытӑннӑ.



Вилес тейекен карьӑк вилеймен, тет. Сарӑ 
Йеххӗм карБӑк мар, вилес тесен вилмелле ӗнтӗ, 
ҫапах та тем ьул вилес тесен те, хӑй ӗмӗрӗтӑрш- 
шӗнье пӗре те вилсе курман. Пайан кунБьенех 
Бӗрӗ пурӑнат. Хӑшпӗр ъухне, ҫынсем курман вӑ- 
хӑтра, ьӗрӗскер, сухалӗсене каҫӑрткаласа та илке- 
лет. Тата нумайрах каҫӑртмалла та вӑл сухалне, 
аньах унӑн аьи-пӑБисем ҫук пулнӑҫке, арӑмӗ те 
тахҫанах уйӑрӑлса кайса тупӑка кӗрсе выртнӑ.

Арӑмӗ кайса выртнӑ ҫява (масар) ҫине иртнӗ 
,раш тав“ хыҫҫӑн Йеххӗм хӑй те кайса выртаьБӗ 
пулӗ те, аньах ьӗри, сывмар пулсассӑн та, тапма 
пӑрахасшӑн пулманни ьарса тӑнӑ.

Вилмех выртнӑьБӗ ӗнтӗ вӑл ун Бухне. Шурӑ 
кӗпе-йӗм тӑхӑннӑББӗ- Ҫуралнӑранпах ырхан пулнӑ 
икӗ пиьӗ хушшинБи сӑмсине, Хусан _тутарӗсем 
тунӑ пысӑк пашнӗ пек, каҫӑртса выртнӑьБӗ.

— О ох, вилетӗп!.. Ҫылӑхӑмсене каҫарӑр. Еҫ 
пе те, сӑмахпа та, шухӑшпа та, алӑ-урампа та ҫы_- 
лӑха кӗтӗм пулӗ сирӗн умра, теьъӗ вӑл пухӑннӑ 
кӳршӗ ҫыннисене.

— Ху каҫар, теьъӗҫ хӗрарӑмсем шывланса 
тӑракан куҫӗсене ьышкӑпа шялса.

Хӗрарӑмсем ҫеҫ пухӑннӑт)Бӗ. Арҫынӗсем хыс- 
на ва/ьД)И вӑрман касма кайма хатӗрленеьБӗҪ пур- 
те пикенсе. Арҫынсеньен, никам ҫукран, Упрампа 
Раман ҫеҫ кӗрсе курьеҫ вилме хатӗрленнӗ Йеххӗм 
вилнипе вилменнине пӗлме.

— Каҫарӑр ӗнтӗ мана... ӗмӗр тӑпшшӗнье ҫылӑ- 
ха кӗнисене, терӗ аран куҫне уҫса Йеххӗм Упрам- 
па Рамана курсан.

— Ху каҫар. Сана ӗмӗр тӑршшӗн-ье хӗненӗ 
те пуд), терӗ Раман, вӑрҫма йуратаканскер.

— Вилсен пытарма хамӑр пулмарӑмӑрҫке. 
Кӑштах тӑхтанӑ пулсан... Пӗрик ернерен вГфман- 
тан таБрӑнатпӑр та...=  терӗ те Упрам, куҫне 
хупнӑ Иеххӗм ҫине хӑйусӑррӑн пӑхса шухӑша карӗ.

Шӑп. Шӑп пулнӑ пӳртре ки-ьем. Киьем ан 
пултӑр тесе, пӗрпӗр йапала ҫипьен сӑмах пуҫарса 
йарасшӑнБЪӗ Раман, аньах комҫомолӗссем пьфса 
кӗьӗҫ вилӗм сывлӑшӗ ҫапнӑ Йеххемпе калаҫма. 
Комсомолӗссем Йеххӗмпе мӗн ҫиньен калаҫнине 
ыйтса пӗлмесӗр каласа пама пултараймастӑп. Ан- 
■ьах комсомолӗссемпе кслаҫнӑ хыҫҫӑн, Йеххӗм ьӗ- 
ри ҫурӑлҫа кайнине лайӑх пӗлетӗп.

— Йеххӗм вилнӗ, тенӗ хыпар сарӑльӗ вара 
йурпа витӗннӗ пӳртсемлӗ пӗьӗк йала.

Хыпар хыҫҫӑн пӗьӗкҫӗн пӗьӗкҫӗн халӑх пу- 
хӑнса тульӗ- Йеххӗмӗн тӑв^ р пӳртне. „Ыран вӑрма- 
на кайма хатӗрленекенсем те пынӑ. Йӗрекенсемех 
ҫук та, аньах вилӗм ҫиньен аса илнипе пӗр шит 
хулӑнӑш пыльӑкпа хытса ларнӑ урай ҫинелле пӑх- 
са ларакансем пур. Хӑшӗ тата ьӗлӗм ьӗртсе йа- 
расси ҫиньен шухӑшласа тӑраҫҫӗ.

— Йеххӗм вильӗ. Ҫӗрне кама парӑпӑрха ӗнтӗ, 
тесе сӑмах пуҫласа йаьӗ пӗри—те калас, те калас 
мар тенӗ пек сасӑпа.

— Кама? Паллах ӗнтӗ—пулӑшкома парас пу- 
лат. Ак пурте пухӑнса ҫитсен пуху пекки туса 
илӗпӗр те, ҫӗрне ӗмӗрлӗхех пулӑшкома памалла 
тӑвӑпӑр, терӗ хирӗҫ йалти пулӑшком пре^ҫетаттӗ-

лӗ хӑйӗн йанах айне шӑтнӑ пӗр тӗпьӗм сухалне 
Ьӗпӗтсе илмехленкелесе.

Ҫав вӑхӑтра ьарв!—Ҫухӑрса йаьӗҫ пӗтӗм пыр- 
шӑ-пакартисене хускатса тӗпел кукрине кӗрсе тӑнӑ 
хӗрарӑмсем. Пӳрт маььи ишӗлсе аньӗ, тесе шу- 
хӑшлама та пулат вӗсем ҫухӑрса йаниньен. кньах 
ҫӳлелле пӑхсан пӳрт маььи ишӗлсе анма 
шухӑшлани палӑрмарӗ. Хӗрарӑмсен куҫӗсем сиксе 
тухас пек пӑхаҫҫӗ, аллисем шӑна хӑваланӑ ьухнехи 
пек сулкаланаҫҫӗ, урисем алӑк патнелле ьакса пы- 
раҫҫӗ.

— Мӗн? Мӗн пулнӑ?
Пӑхаҫҫӗ те арҫынсем тӗпел кукринелле, тӗ- 

лӗниипе пӗрене пек хытса кайаҫҫӗ. Ҫурта пек тӳп 
тӳрӗ ларат Йеххӗм хӑйӗн тӳшекки ҫинье. Вилмен 
пекех.

— Есӗр епӗ вилнӗшӗн хӗпӗртесе, манӑн ҫӗрӗ- 
ме пама шухӑш тытрӑри! Параймӑр! Еп вилмен. 
Ҫывӑрса кайнӑ аньах. Тӗлӗк курнӑ. Хысна вӑрман- 
не касасси ҫиньен... хамах пыратӑп касма. Комсо- 
молӗссене вилетӗп, пыраймастӑп, тесе каларӑм та, 
пыратӑпах. терӗ урмӑшнӑ сасӑпа вӑл. Вклмен пе- 
кех калаҫат.

Пӗр самантлӑха шӑп пулнӑ халӑх: лахӑл-ла- 
хӑл-лахӑл! кулса йаьӗ пӳрт кисренмелле.

— Лохӑл-лохӑл лохӑл!..
— Хысна вӑрманне касма кайасран хӑтӑлса 

йулас, тесе вилниҫ пирӗн Иеххӗм, терӗҫ ьзрусӑр 
Ьӗлхеҫем ҫавӑнтах.

Йеххӗм вилес тесен те, вилейменни пуриншӗн 
те паллӑ пульӗ вара. Аньах истори кунпах пӗт- 
менха.

*Иртнӗ уйӑхра пулнӑ пухура Иеххӗм колхос 
уҫас тенине хирӗҫ нимӗн те ь^"нмерӗ. Хӑй ьӗнеьь^ 
пулӗ те, аньах пуҫӗ хирӗҫ мӗнле сӑмах каламалли- 
не вӑхӑтра тупса параймарӗ.

Колхоса ҫырӑнатӑни?
Йеххӗм аллипе кӑкрине тытрӗ те, пырӗпе 

ехӗм-йех-хӗм ӳсӗрьӗ те, ик урине умлӑ хыҫлӑ пус- 
са в=1ьӑ-ч:е-, танклаттара паьӗ хӑйӗн йур тулса 
ларнӑ килкарти алӑкӗ патнелле.

Ҫав кунах пирӗн Иеххӗм пиььен ҫӑварне ка- 
лама ҫук йӑвӑр ьир кӗрсе кайса ь^лхесӗр туса 
лартнӑ.

— Иеххӗм пиьь^> калаха—мӗн пулнӑ ара са- 
на? тесе ыйтаҫҫӗ унтан ырӑ ьӗреллӗ кӳршӗ ҫын- 
нисем.

— Пӑҫҫҫ!—тенӗ сас ҫеҫ тухат Иеххӗм ҫӑва- 
рӗньен. Урӑх сас тухмаст.

— Колхоса ӗнтӗ пурте кӗрсе пӗтрӗҫ. Кӗресси 
ҫиньен шухӑшласа пӑхманимха? тесе ыйтнине хи 
рӗҫ те, вӑл „пӑҫ“—тесе ҫеҫ калат.

«Пӑҫ» тенӗ сӑмахсӑр пуҫне, хӑш ьух „пӑш“ тенӗ 
сӑмаха, хӑш ьУ^ие «ш» тенӗ саспалли йатне кала 
ма пултарат.

Иеххӗм „пӗҫ“ тенӗ сӑмаха каласа ҫӳренӗ вӑ- 
хӑтра, йалхалӑхӗ «ьиркӳве хупас» тенӗ сӑ^аха кала- 
са ҫӳреме вӗ>енсе карӗ. Нумайрах каланӑ хыҫҫӑн, 
„Ьиркӳве хупас“ тенӗ сӑмаха хут ҫине ӳкерсе, ху- 
Ьӗ ҫине алӑ пусрӗҫ. Иеххӗме те ҫав пысӑк ӗҫрен



айакра тӑратса хӑварасшӑн мар. Ӑна та ал пуста- 
расшӑн.

5 иркӳве хупатпӑр. Хупассипе килӗшетӗни, 
Йеххӗм пиьье?—ыйтаҫҫӗ унтан.

Ыйтнине хирӗҫ „пӑҫ“ тесе хурат. Тем тени 
пулат вӑл „пӑҫ“ тени—никам та пӗлекен ҫук.

5 ӗлхи ӗҫлейменнипе ҫитмен, тата унӑн хӑлха 
параппанӗ ҫурӑлса кайса хӑйӗн ӗҫне туми пулса 
кайнӑ. Инкек! Ара инкек вӑл Иеххӗм патне те 
ытти ҫынсем патне пынӑ пекех, ыйтса пыман. 
Ыйтса пыманскер, хӑйпе пӗрле ытти инек- 
сене те илсе пырса, Иеххӗу/ старике татах 
хытӑ ьирлеттерсе йанӑ. Ҫынна паллайми пулса 
кайнӑ унӑн куҫӗсем. Лӗр кун иртнӗ, икӗ кун ирт- 
нӗ, виҫҫӗмӗш^ кунне „Ие.ххӗм старик вилнӗ“ тенӗ 
хыпар йал тӑрӑх пӗр самантрах сапаланса карӗ.

Пухӑнаҫҫӗ йалйышсем вилнӗ ҫынна пытарма 
тесе. Тупӑк тӑваҫҫӗ унта Пупӗ пырат вилӗ шӑр- 
шине мӑн сӑмсипе катаранах сиснипе.

— Вилес умӗн Иеххӗм хӑйне ьан ҫапса пы- 
тарма хушса хӑварьӗ, тет вӑл.

Те каланӑ, те каламан ӑна пӗлместпӗр.
Катилӑ ӑшне шӑршлӑ йапала хурса, панихитӑ 

тума тытӑньӗ. Аврампа Тавит патшана, тата ытти 
ьаплӑ ҫынсене асӑнса кӗлӗ тунӑ хыҫҫӑн, „со ҫве- 
тыми“ терӗ те, тупӑкӗпе Иеххӗ.мне ьиркӳве йӑтса 
пыма хушрӗ.

Мӗнле вилнӗ ҫаплипех илсе карӗҫ—вилӗ ӳтне 
ҫуса аппаланас темерӗҫ. Пупӗ те, кайас пулат тесе, 
васкатрӗ те... Тӑлӑха кам питех пӑхасшӑн ӗнтӗ. 
Хӑвӑртрах кайса пытарас, ҫуракине хатӗрленмелле, 
терӗҫ пул).

Иӑтса кайма инҫе мар—пӗр тӑватӑ кил урлӑ 
каҫсан ьиркӳ карти патне пырса тӑратӑн. Ҫураки 
ҫитесси нумайах йулманнипе хавасланса хӗвел пӗ- 
ҫертсе пӑхат. Вӑл пӗҫертнине тӳсейменнипе, пӳрт 
крышшисем куҫҫул тӑкаҫҫӗ. Пупӗ „ҫветуй пушӗ“ 
йурласа пырат, тийеьукӗ „аминсем“ калат. «Амин- 
сем» каласах ьиркӳве кӗрсе кареҫ. Панихитӑ турӗ 
унта пупӗ, пытару кӗлли каларӗ. „Со ҫветыми 
упаккуй“ тенӗ хыҫҫӑн, тупӑк ҫивиттине хупса Иех- 
хӗме „упакковат“̂  тусах лартрӗҫ. Унтан тупӑк йӑ- 
такансе.м Иеххӗмӗн кӗл тунӑ ӳтне йерипен алӑк 
патнелле йӑтса утрӗҫ. Алӑк патне ҫитес умӗн йӑт- 
са пыракансем сасартӑк тупӑка хӑлтӑр! пӑрахса 
йаьӗҫ.

Тупӑкран ӳсӗрни илтӗнсе кайнӑн туйӑннӑ вӗ- 
сен ҫивӗт, хӑлхисене.

Ҫавӑнтах тупӑк витти хӑйех уҫӑлтуӗ те, ту- 
пӑкрщ хайхи вилнӗ Иеххӗм сиксе тухрӗ. Вилмен/ 
пеке^

— Ма хытӑ пӑрахатӑр ара? Пуҫӑма ҫурсах 
парахаттӑрььӗ, тесе т,ӗрӗ ҫын пекех калаҫма ты- 
'■'аньӗ.

Й у л а ш к и  пу15.

 ̂ Аран, арач-Капкӑнӑн йупипвйлӑ номӗрне кӗр- 
келесе ларкапарзм Кчлес ҫулхи номзрэ кӗрейрес 
ҫук пуЛ). Унььен пэтетпӗо !. .

— Йеххӗм, ара есӗ вилмен тем?
,Г~ Вилмен ҫав. Ара ьиркӳве хупаьь^н ха- 

мӑн ӳте ьиркӳве кӳртсех панихвитӑ тутарса йулас 
терӗм, тесе тӑрат вӑл пуҫне ҫӗрелле ьиксе.

Ҫапла Иеххӗм вилес текен карьӑк пек, пӗре 
те вилсе курмарӗ '5 ӗрӗ ҫын вӑл.

Иумах йуплӗ, хӳри всҫлӗ, тени хаьӑ пула1'. 
Ҫак епӗ каланӑ йумах та нуплӗ те, ан'5ах хӳри 
вӗҫлӗ мар. Ҫавӑнпа та ӑна ха-ьӑ теме йурамаст. 
Ман йумахӑн хӳри вӗҫӗ Иеххӗме 'ьӑн-'бӑнах ҫут- 
талла туртса, колхоса кӗртсе, тивӗҫлӗ краштанин 
туса йарассияье пулӗ, тесе шухӑшлат манӑн ҫак 
калава шухӑшласа кӑларнӑ пуҫӑм.

ЙАВАН—М У5И.

Хзуъхи вӑхӑтра.
_ — Асанне, мӗнле 'ьиркӳ ҫывӑхӗн-ьен иртсе 

*^прӑмӑр пулсан та, сӑхсӑхмарӑн?
— Ухмах! Клупа курсан кам сӑхсӑха'г.

Ас т у .

Ҫӳҫ насанан пуласшӑн.
Ҫӳҫ касакан пулас пул,. Ҫӳҫ касма вӗрен- 

ку вӑхӑтра нумай укҫа тупма пула"г.
— Мӗншӗн апла тата?
— Мӗншӗн тесен пупсем пурте ҫӳҫӗсене кас- 

■гарса йараҫҫӗ. У х л и .

Хатӗрленекенсем.
— Есӗр ҫураки ва.ььи миҫе плук, миҫе ҫе- 

йӑлккӑ хатӗрлене?
— Халӗ калама пултараймастпӑр. Йур кай- 

сан, машшинӗсем куҫ умне тухсан каласа парӑпӑр.
Мишша кокки.

Суйлав срокне мӗншӗн тӑснике пӗлмен ҫын.
— Сирӗн йалсовет 'ьухӑнсене йертсе пыма 

пултарайман. Ма ҫӗнӗрен суйламаҫҫӗ?
— Совет 'ьленӗсем пурте колхоса ҫырӑнсан 

тин суйлас, теҫҫӗ. Унсӑрӑн вӗсем колхоса та кӗ- 
рес тӗмӗҫ. Мишша кокки.



ҪЫРМА Т ӖП ӖН ^Е .
Ыттисем ҫӑварни тӑваҫҫӗ,—Ш ӑнкӑрь ахлатса 

выртат: ӑш ыратнипе аптранӑ вӑл. Хӑшӗ—сысна 
ашӗ ытлашши ҫинипе теҫҫӗ, хӑшӗ—хӑнӑхманскер 
йӑвӑр ӗҫленипе ӑшӗ хускалнӑ теҫҫӗ. Пире тӗпӗ-йӗ- 
рӗпех паллӑ мар вӑл. Пурне те, тӗньере, ӑҫтан 
пӗлсе пӗтерен? Хускалма, тӗрӗс, пусӑран шывлӑ 
витре йӑтса илнӗ ьухне хускалт/ӗ. Ҫавӑнтах вӑл 
„ой“ терӗ те витрине вӗҫерсе вӑлашка ҫине кайса 
ларьӗ.

Халиььен вӑл ӗҫсене тарҫи-В арлам  туса тӑ- 
раьъӗ, ҫӑварни ҫитес умӗн вӑл кӳршӗ йала колхо- 
са кайса ҫырӑннипе, ун патӗньен тухрӗ. Ҫапла вӗт 
вӑл ӗҫ хирӗҫме тытӑнсан!

Виҫҫӗмӗш кун ӗнтӗ Шӑнкӑрь кутник ҫинье 
йӑваланат, вӑхӑгран вӑхӑта вӗри ьӳлмек лартат 
хырӑмӗ ҫине.

— Ох, ох, ух, капла ниььзва пек. Тултарха 
ҫӗнӗрен—хушса выртат вӑл кӑмантир пек.—Ох, 
вилетӗп!

Каьъа кайнӑ хӗрӗ Сӑпани ун пирки виҫ каҫ 
ҫывӑрман, вӑл мӗн хушнине туса тӑрат.

— Каларӑм сана, ытлашши ан ҫи тесе, ҫулла 
какайа йӗркесӗр ҫисен, пӗтерет вӑл ӑша—йатла- 
ҫат арӑмӗ.—Есӗ мана итлемерӗн. Ерӗм шывӗ вӗ-
ретсе парас мари?

— Усси пур пулсан вӗрет. Ой, ох!—йӑвала-
нат Шӑнкӑрь-

Ьолхоса куҫасси ҫиньен сӑмах тухсанах, Шан- 
кӑрь, выд)ӑхсене пурпӗрех ьухӑнсене параҫҫӗ тесе, 
икшерӗн-виҫшерӗн пусма тытӑпат. Асӑннӑ кун вӑл 
икӗ мӑнтӑр сыснине„'5икет те, арӑмне пӗр хуран 
какай пӗҫертгерет. Елӗк вӑл мӗнле хытӑ пурӑнни- 
не пурте пӗлеҫҫӗ, паранкине те шуратмасӑр пӗ- 
ҫермен вӑл. Ӗмӗр курман пек ҫуллӑ какай ҫинипе 
„ӑшӗ хирӗҫет“. (Ҫынсем калани тӗрӗс пулнӑ). Вӑл 
мӗнле ҫын иккенне каламан пуласха епӗ сире? 
Йалти кулак, вӑт кам.

Хӑй вӑтам хресьен шутне хурат те, ан ша- 
нӑр ун сӑмахне. Суйат вӑл. Пӑхӑрха, ҫурт-йӗрсем 
мӗнле унӑн! Пасартан инҫе мар, „Косҫпирта“ хи- 
рӗҫ. Тимӗр витнӗ, шатрун ҫурт. Хапхине сарлана. 
{арташне кӗрсе пӑхсан—выд^ӑх-ьӗрлӗх туллийех: 

3 ӗне (пӑру шутра мар), икӗ лаша, пӗ_р кӗтӳ су- 
рӑх... Ыттисене шутласа тӑмастпӑр, вӑхӑт ҫитсен 
пирӗнсӗрех шутлӗҫ. Пӗр сӑмахпа каласан пит пу- 
йан пурнат. Хад> ун пеккисене „тӑкӑс вӑхӑт" ҫит- 
нипе ҫеҫ вӑл вӑтам хресьен йатне илтесшӗн. Вӑт 
ҫынсем йепле улшӑнаҫҫӗ. Е? Мӗн калаҫма пуҫланӑ 
пирӗн Шӑнкӑр5 . нртнӗ ҫулсенье, „еп кам, ман 
пекки тата кам пур“ тесе акӑрашаканни ҫав марь- 
Ьӗи? Ӑна вӑл хал, маннӑ. Иепле ъ^с манаҫҫӗ ҫын- 
сем хӑйсен сӑмахӗсене...

Кӗҫӗн ҫӑварни кунӗ ӑшӗ кӑшт^ самайланнӑ 
пек пулсан, Ш ӑнкӑрь хӑнана ӗҫке кайма шутлат.

— Пурте колхоса кӗрсе пӗтиьъен хӑнана ҫӳ- 
ресе йулас—шухӑшлат вӑл пушаннӑ ӑшне йӑва- 
ласа.

Ҫывӑхри хурӑнташӗсем пурте тенӗ пек кол- 
хосра, вӗсенпе тӳрӗ пурӑнмаст вӑл.

— Аҫта кайас?
Арӑмӗпе канашлат. Хад, кил сыхлама Сӑпани 

пур, тет вӑл, кайас Левенти хӑта патне.
— Ытла инҫеиҫ унта! 16 ҫухрӑм вӗт, унта ҫи- 

тиьь^н—шикленет арӑмӗ.
Ш ӑнкӑрьа ьарайатни? Мӗн шухӑшланине та- 

ватех вӑл. пҫме йуратаканскер.

Пӗр самантра лаша кӳлсе хураЕ Хыҫлӑ ҫуна, 
лайӑх сӳсмен. Ҫӑварниҫке? Ҫанталӑк ӑшӑ тӑрат, 
Лараҫҫӗ те тухса кайаҫҫӗ иккӗшӗ.

Каҫпа Шӑнкӑрь арӑмӗпе пырса ҫитет.
Пӳрт тулли хӑна. Таврари пуйансем пуҫта- 

рӑннӑ. Кӗреҫе сухалли те, каьака сухалли те _пур 
унта, хӑмӑр сухаллисем те сахал мар. Шӑнкӑрьа 
пурте паллаҫҫӗ.

— А-а! есӗ ҫитрӗн. Такҫанах кӗтетпӗр сана, 
Ну ӗҫсем мӗнле сирӗи?

Ш ӑнкӑрь хӑй те паллат вӗсене, пукан ҫинБе 
аллисене саркаласа хулӑм саспа калаҫса ларакан 
урлӑ хӑлхаллӑ шатра ҫынна ҫеҫ паллама ҫук.

— Мӗнле пултӑр, пур ҫӗрте те ҫавӑ ӗнтӗ, ку 
саманапа пурнӑҫ пулати?—сухалӗ ҫумӗньи пӑрне кӗ- 
рӗк аркипе шӑлса калат Шӑнкӑрь-—Колхос пӗ- 
терет.

~  Тӗрӗс калатӑя, ырӑ ҫыннӑм,—тайкаланса 
пыьӗ ун патне урлӑ хӑлхаллӑ, шатра ҫып.—Тӗрӗс 
сӑмах. Мана палламастӑн пулӗха есӗ? ПупраьБӗ 
епӗ, хад) пуп мар ӗнтӗ, ьиркӗве хупрӗҫ,_ епӗ хаы 
сайавлени парса тухрӑм. Сана_ паллатӑп._ Курнӑ 
епӗ сана,—тайкаланат пуп пулнӑскер Пимӗнӑв.

— Ирт тӗпеле, лар сӗтел хушшине—сӗтӗрет 
ӑна Левенти арӑмӗ.

Икӗ кун ҫурӑ ӗҫнӗ хыҫҫӑн Ш ӑнкӑрь килне 
аса илет.

— Епӗ ҫук ьухне тем тӑвӗҫ—кӗрет унан ӳсер 
пуҫне хӑрушӑ шухӑш. Кайас, таврӑнас, матка.

— Каҫ пулнӑиҫ? Ыран кайӑр. Тӑман та тух 
рӗ, ҫӗрле хӑрушӑ,—шӑл витӗр калат Левенти ӑш 
кӗрӗкне тӑхӑнтартса.

— Ҫ-ҫук, йу-йурамаст... Таврӑнас^ Айта, иат 
ка! Ытларах ӗҫрӗмӗр пулас, пуҫ ҫаврӑнат темӗс 
кер.

Хирте куҫ курми тӑман. Урхамах пек лашя 
йура ишсе пырат. Арӑмӗ ҫуна хыҫне пуҫне тайнӑ 
та хӑрӑлтаттарат ӑйха.

— Ффу, ьорт, йур ҫӑвара кӗрет. Ан пӑрка- 
лан!—турткалат тилхепине Шӑнкӑрь- Ҫула курат- 
ни есӗ матка?—ьышат ӑна айакки пӗрьиньен 
упӑшки.

Арӑмӗ куҫне тӑрмаласа вӑранса кайат, аллине 
хӳне ьнкнӗ, кӗрӗк тӳмисене те ҫаклатман.

— Мӗн ьышкалашса пыратӑн? Ҫыврас килет 
манӑн. Хрр! Хрр.

Пӗр вӑхӑта ҫуна ҫинье сас-ьӗве илтӗнмест. 
Лаши утнӑ май Ш ӑнкӑр^ мӗлке пуҫӗ ҫеҫ аманна 
купӑста пуҫӗ пек силленсе пырат.

— Колхос, колхос... Тума пӗлес пулат ӑна, 
ф-фу-у, ӑша пӑтрагат Кам ӗретле ҫын пур унта?^ 
ыйтат вӑл хӑйӗньен хӑй.—Кам? Найансем. йулхав- 
сем. Мана илсен, вӑг ӗҫ ӑнат. Атту, йӗмсӗрсем пу- 
хӑннӑ та, хе-хе-хе! Уҫгук! Уҫтук? Ҫывӑртӑним? Ну 
ҫывӑр еппии, ман хамӑн та ҫыврас килет...

Лаши тӑп ьарӑнаЕ Малтан Ш ӑнкӑрь ӑна сис- 
мест. Унтан сухалне тӑратса куҫне йӑваласа па- 
хат те, лаша хӑлхисене пӗр вырӑнта шӗшли авӑре 
пек тӑратса тӑнине тӗстӗртет. _ _  ̂ „

— Киле ҫитрӗмӗр пулас?—мӑкяртатат вӑл.—УҪ' 
тук! Ҫитрӗмӗр, тӑр!. Ҫыврат, халир... Ҫуна ӳрб' 
ьиньен тытса ҫул ҫин. ансанах ҫемҫе йур ӑшяе 
кӗрсе ӳкет.

— Ха-а, йал курӑнмтст. Пастай!.. Мала тухс* 
пӑхамха.

Упа пек йӑраланса лаши умне йур ашса тухат.



Ҫул ҫук. Ав ҫавӑ ҫул пулас. Аньах урине йарса 
вуссанах тарӑн ҫырма тӗпне пӗрене пек кусса 
анат.

— Сыв пул, Уҫтук!
Уҫтук мӗскер вӑл. Хӑмаҫ пек хӗрелнӗ. Сӑмсине 

ьӑх хӑй ҫунаьӗ айне ьикнӗ пек, ӗҫӗрӗннӗ кӗрӗк 
ӑшне ьикнӗ те, хӑрӑлтаттарат ӑйха. Хрр, хрр. Пу- 
ҫӗньен пырса ҫапсан та вӑранас ҫук. Хрр хрр.

Тӗаӗк курат вӑл. Вӗсем хӗрӗпе иккӗш шыва кӗ- 
реҫҫӗ. Шывӗ пӑр пек сивӗ. Акӑ вӑл тарӑн ҫӗре 
ҫакланьӗ. Ура ҫитмест. А-ай, ай, тыт, Сӑпани, тыт, 
п)ггатӑп!1! Сывлӑш пӗтрӗ! Ҫӑвара шыв тульӗ!! Ой!

Тепӗр ирхине вӑрмана кайма тухнӑ ҫын та- 
рӑн вар ҫырми хӗрринье лаша тӑнине курат. Лапа- 
ран пӑхсан лаша кӗлетки хулари памӗтнӗк пекех 
туйӑнат. Ҫунине йур хӳсе кайнӑ, вӑл курӑнат.

Лаша тилкеписем ҫуна тупанӗсем айне хӗсӗннӗ, 
ҫавӑнпа лаши пуҫне сылтӑм турта вӗҫӗ ҫине хунӑ 
та хӑлхисене шӗшлӗ аври пек выд)атат. Ҫуна ҫин- 
ье Уҫтук шӑнса хытса кайнӑ, сӑмси унӑн хад) хӗр- 
лӗ мар, пурӑпа шуратнӑ цек шапшурӑ. Ҫырма тӗ- 
пӗнье вилнӗ упа пек Ш ӑнкӑрь мӗлке пуҫне кӑ- 
тартса ларат. Урисемпе кӑвапа таран йур ӑшне 
Ьӑмнӑ, тӑлӑпӗ ҫӳлелле хӑпарнӑ, хӑмӑр еухалӗ пӗр 
айкинелле пӑрӑннӑ.

— Пӗтрӗ Шӑнкӑрь.
Ҫ. Йалавин. 

Ылттӑн вӑтаилӑх ҫуккипе.
— Ну, мӗнле иртерсе йатӑн ьисткӑна, Ҫе- 

мен Ҫеменььӑ?
— Сирпӗтрӗҫ.
— Мӗншӗн сирпӗтрӗҫ?
— Пуҫлӑх ӗҫӗсене ытлашши нуиай тӑварласа 

тиркесе каласа пытӑм та, склоккӑ тума йуратакан 
тесе сирпӗтрӗҫ. Есӗ тата?

— Епӗ тепӗр майлӑ—нимӗн те ьснменшӗн 
асап куратӑп: пуҫлӑх йӗркесӗрлӗхӗсеи ҫин-§ен ну- 
май пӗлнӗ пулин те, сахал каларӑм—йӗркесӗрлӗх- 
сене витсе пыратӑн. тесе сирпӗтрӗҫ. А.

Е Ҫ С Е Р  А Л Т Р А Н А  ^ У Х Н Е Х И  
Ш У Х Ӑ Ш С Е М .

Ущрештенири слушӑшщиеене таеатас ӗҫе т е  
ырӑлама пулат --хӑвна тасатса кӑларащщен.

Ҫын пысӑкран пысӑк вырӑна ларса хӑпарса яым41 
майӗпе, унӑн пысӑк пулнӑ ҫитменлӗхӗсем пӗщӑкленвФ 
пырса, курӑнмийех пулса лараҫҫӑ.

Йӑпӑлти туни те вҫатках пулат, анщ ая у№-
шӑн тӗрмене хупмаҫҫӗ.

Интустри вал,.^и пӑхӑр ҫителӗклӗ мар, тет- 
пӗр. Ҫав вӑхӑтрах хӑш-хӑш ҫынсем ҫамкисене пӑхӑр 
тултарса каппайса ҫӳреҫҫӗ.

„Ҫу еӗрсен ҫӗрӗк ҫӑпата та тутлӑ* тенӗ *сн 
лапа пӑрахӑҫа кӑлармалла, мӗншӗн тесвн ҫӗрӗк ҫӑ- 
патине тупсаи та, ӑна еӗрмеллӗх ҫуне тупма хӑн 
хулара.

План тума ҫӑмӑл, план т ӑрӑх ӗҫлеме йӑвӑр.

Постановлени пирки.
—Лайӑх постановлени йышӑннӑ иккен сирӗв 

йалсем?
—Ма вара?
—Ара есӗр пушар пиькисене хӗлле те урапв 

ҫиньех лартнӑран, сирӗн .хӗлле пушар тухмалл* 
мар* текен постановлени пулӗ, тетӗп.

В е т т и  М и ш ш м .

Иал улшӑна1(.
—Лешкасра 5 кил, Анаткасра 122. Пурӗ ниҫв 

кил, аьам?
—Ан суй, атте. Лешкасра 5 кил, Анаткасрв 

пӗр комунӑ.
О к т а п ӗ р  М и ш ш н .

—  Вӑрлӑх тасатиа пуҫламан тетӗн? Машшини пур вӗт, тӗп тӗрӗсех... вивттисем тв хӑйсвн вырӑнӗв- 
1 в х . . .

—  Машшинӗн винттисем пур та-ха, йалсоват пуҫӗнъв винттӑсем ҫителӗксӗрҫкв.. .



Т ) е й е  Ҫ т а п п а н .
Пирӗн йалта, тӑвансем, Ҫтаппан тенӗ

етем пур. Калас пулат, ытла та ьейелеме пулта- 
ракан етем. «5 ейе» йата та ахал^рен туйанман 
ҫав вӑл. Тивӗҫлипех панӑ ӑна...

5 и малтан—Ҫтаппан пек ӑста суйеҫҫӗ сайра 
тупма пулаттӗр. Ку искусствӑна вӑл сре пултарат.

Калаҫма тапратса йарсан—итле кӑна. Е-ех, 
суйат вара, и-их суйат! Ухмаха тухса кайма та 
ҫӑмӑл ӑла ытларах итлесен. Тупата! Аньах, темле 
суйсан та, ҫтервӑ, хӗрелмест хӑй...

Акӑ, каҫхине вӑл хӑйӗн куҫӗпех Лӑриван кар- 
Ьӑкӗ тӑрпаран ухват ҫине утланса тухса кайнине 
курнӑ. Иртнӗ ернере уй варӗнье пӗр кӗсре хырӑ- 
мӗнт,ен пӑру тухса ӳкнӗ ЬУ^ ҫветитлӑ пулса тӑнӑ. 
Салтака кайсан пӗлӗтпе ҫӗр пӗрлешнӗ ҫӗре ҫитнӗ, 
пӗлӗте пӑта ҫапса, ҫав пӑгаран шенелне ҫакса ус- 
ранӑ...

Тата ытти те.

Суйни тарамха вӑл. Нимех те мар. Ҫтаппан 
пулТ)ӗ-пулмарӗ сана шӗвӗртсе илме пултарат. Ка- 
лӑпӑр — есӗ ӑна, мур ҫ и м е н с к е р н е ,  пӗр 
пӑт ҫӑнӑх кивҫен панӑ, Шапшур, таса ыраш ҫӑнӑ- 
хӗ... Вӑл сана, сӑтана, пурпӗрех ҫурри ирӗшлӗ ҫӑ- 
нӑх пырса парат. Т;тлӑрах пулма кӑштах сӗлӗ ҫӑ- 
нӑхӗ, пусыпка. тата мӗн те пулин хутӑштарат. 
Ҫитменнине—пӗр пӑт вырӑнне пӗр пӑтӑн 70-80 
проььӑнне ҫеҫ. И нимӗн те тӑваймастӑн ес ӑна. 
Хӑвнах намӑслантарса пӗтерет. Пухура та каласа 
кӑтартат: ҫапла-ҫапла, Йӑванран ҫӳп-ҫаплӑ ҫӑнӑх 
илтӗм те, таса ҫӑнӑх патам, тет. Мӑшкӑлат. Кулат.

Вот мӗнле етем вӑл Ҫтаппан. Пӳтсӗр етем, 
калаҫмалли те ҫук!

Йалта колхос тӑвасси ҫиньен калаҫма пуҫла- 
санах, Ҫтаппан йал тӑрӑх лармалли вырӑнтан скӑ- 
питарпа сӗрсе йанӑ пекех ьунма пуҫларӗ.

— Сирӗн кунне ҫур кӗренкке ҫӑкӑрпа пурӑ- 
нас килетим?

— Йурзтнӑ аьусеньен кӑлпасси тутарма шут 
пури?

— Арӑмусене пуринпе те ҫывратас килети?
— Антихрисла орканисатсине мӗншӗн хапӑл 

тӑватӑр, ухмаха йернӗ халӑх!?
Ҫакӑн пек сӑмахсем пит нумай сарса ҫурерӗ 

вӑл. Кунӗн-ҫӗрӗн, ӑҫта ҫитнӗ унта. Аньах ӑна ха-

лӑх итлесех тӑмарӗ. Пӗр каҫхине пухӑньӗҫ те, йа- 
лӗпех колхоса ҫырӑньӗҫ. Пӗр кил йулмасӑр. Пуйан 
Макар пӳртӗнье ҫиъъ^с кӑньелер уҫрӗҫ...

... Вӑл каҫ Ҫтаппан ирььенех ҫывӑрман. Пӳр. 
тӗнье хӑнкласем ҫук пулин те, ҫӗрӗпех йеньен- 
йенне ҫавӑрӑннӑ. Йр йене сасартӑк сиксе тӑрса 
колхос кӗньелерне тухса ьупнӑ.

* *
колхоса. Халӑхпа пӗрле

хирӗҫьӗ-ҫке? -тенӗ

— Ҫырӑр мана та 
пулма шалайу!

— Мӗнле... есӗ колхоса 
колхос кӗн5елерӗньисем.

Ҫтаппан вара тапратнӑ йумаха...
— О-о, мӗн калаҫатӑр есӗр! Епӗ колхоса хи- 

рӗҫ нихӑҫан та пулман... Хам мӗн ьухлӗ халӑха 
ӑнлантартӑм пулӗ! Колхоса кӗмесен ӑҫтан ырӑ 
пурнӑҫ тӑватӑн?! Ҫырӑр, ҫырӑр мана...Сывӑ пултӑр 
колхос!

Ҫтаппан кӑшт кӑнз урра кӑшкӑрман...
* *

Колхоса ҫырӑнсанах, Ҫтаппан.., тытӑннӑ вара 
ӗҫе! Икӗ каҫ ҫывӑрман. Арӑмне те ҫывӑратман. 
Питӗ хытӑ тӑрӑшнӑ... Арӑмне ҫапла каланӑ вӑл:

— Ну, УД)ук, тинех пурӑнӑҫ ҫитрӗ! Колхоса 
кӗтӗмӗр хад)! Тинех аптрамастпӑр, унта-кунта кан- 
тӑр вӑрри... Манӑн-санӑн тени пулмаст, пӗтӗм йал 
пурлӑхӗ пӗрлешет... Хы-хы-хык! Ата, мӗн пур пек 
йапаласене хуг^старик патне ӑсатса сутар .. Веҫ, 
веҫ... Сурӑхӗсене, ӗнине, ьашки-тирки... Ним тума 
та кирлӗ мар пире хад) тин хамӑр йапаласем... 
Йалйыш пурлӑхӗ пире ҫитмеллеха! Веҫ, веҫ пуҫ- 
тар, нимӗн те ан хӑвар.,. Хӑвӑн ҫийӗнте йӗм пур 
тӑк—ҫитет... Ех, пурӑнӑҫ та пулат ҫав, шеремет!

Мӗнпур пурлӑхне салатса ҫитерсен, Ҫтаппан 
хӑйӗн мӑриккан паранки йевӗр сӑмсине шӑлкаласа, 
колхос кӗньелерне пынӑ. Пынӑ та, кирек хӑҫанхи 
пек, йумах ҫаптарча тытӑннӑ мӗн, аньах унпа ун- 
та никам та калаҫман.

Ҫакна ҫеҫ каланӑ:
— Колхос уставӗн 7-мӗш уйрӑмӗ „пурлӑха 

салатакансене колхоса илмелле мар“, тет. Пурлӑх- 
на йури салатса йанӑшӑн, епӗр сана колхосран 
сирпӗтрӗмӗр! Пшол, тухса кай кунтан.

Ҫтаппан ку сӑмахсене илтсен трук ь^л^бсӗр 
пулса ларнӑ. Леонит Акаккӑв.

П у х у  - ь л е н ӗ .  Пирӗн хамӑр тунӑ кирпӗьсене хакла лартма йурамас^ Й/нереххе ларта 

П р е т ҫ е т а т т ӗ л .  Ухмахсвм! ОкТапӗр рево;ьутси .пулни 13*мӗш ҫул, тавар хакӗсенб
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КО Л ХО С  ҪИ ТСЕН .

Ҫанталӑкра пӗлӗт-каька ҫук. Пӗр ыраш пӗр- 
ҫеҫ ьи тӳпере, ҫураки ҫитессине систерет. Ҫӗн- 

4рт,емес йалӗ вӑрман хӗрӗнье пулин те, халиььен 
пайанхи пек хӗрлӗ питлӗ пулман. Йал вӗҫне ҫитсе 
пӗр лав ьарӑньӗ. Ҫуна ҫинье пӗр шенеллӗ ҫамрӑк 
аБЗ—Колхос ларат. Ҫуни ҫинье машшинсем, пӗрле- 
шӳллӗ ӗҫсем, хаваслӑ пурнӑҫ, хал)хиньен темиҫе 
хут лайӑх пулакан тырӑ, тата ытти халиаьен кур- 
ман йапаласем.

— Страствуйте, терӗ ут ьарӑнсанах Колхос, 
сирӗн пата еп пурӑнма килетӗп, хавас пурнӑҫ сӗ- 
нетӗп...

— Старавӑ, старавӑ, Колхос, ьупса тухрӗ ҫара

Кранах хӑйӗн ӗмӗрнье кӗтӳ патӗнье ҫӳренӗ Павӑл 
ӑй савӑннипе сиккелет ҫеҫ.

— Сывӑ-и, сывӑ-и?
— Аван пурнатӑни? Вӗрен щысӑкӗш тар йух- 

гарса ьупса ҫитрӗҫ ьухӑнсем—Йакурпа Ваҫли.
Иккӗшӗ те васканипе калпакӗсене манса хӑ- 

варнӑ. Хӗрпе каььӑ алӑ илнӗ пек, алӑ сӗнт,ӗҫ 
(олхоса.

— Тав сире, терӗ Колхос хӑйне хавассӑн йы- 
шӑннине кура.

—Пулӑшма пул), ьылайььен кӗтнӗ Колхосӑм, 
терӗ сывлӑшпа антӑхнӑ Тимухха Павӑлӗ. Вӑл вӑ- 
гам хресьен, урине урлӑрах персе т,упса ҫитрӗ.

— Сывӑи тусӑмсем, пуҫларӗ Котхос халапа. 
1ӗркипе хӑй илсе килнӗ ӗҫсене, машшинсене кӑ- 
тарта пуҫларӗ.

Патрак, ьухӑн, вӑтам, ним т,ӗнмесӗр ҫӑвара 
карсах итлеҫҫӗ. Вӗсемшӗн у-у-у-у! тесе илтӗнен 
кулак сасси ҫӳпӗ тӗшне те мар. Колхос сӑмах пӗ- 
тернӗ хыҫҫӑн, ьухӑнсене, йала йертсе кӗ^ӗ те, 
ҫӗнӗ пурнӑҫ йусама тытӑньӗ. Колхоспа пӗрле пу- 
хӑннӑ ҫынсем савӑнаҫҫӗ, пит,ӗсем пурин те сар 
хӗрӗн пек хӗрлӗ, йунӗсем вӗри, кӑкрисем кранит!

— Ы-ы, шуйттан кӗвенти, Колхоса кӗртсе 
тарме шӑтӑк авӑтсаттӑм, ьухӑн Петӗр тултарса 

[та лартнӑ, ав аванах иртсе кайрӗҫ, ҫухӑрат трупа- 
ран пуҫне кӑшт кӑларнӑ пуйан Ваҫук. Хӑй упа 
пек хуп-хура, куҫӗсем тем^ул хайар пулин те сӳн- 
нӗ. Колхоса пурте ҫырӑннине кура ӑнран кайса, 
Ҫунакан кӑмакана «паь» турӗ кулак. Ҫунса та 
кайрӗ.

— Сывӑ пултӑр пулас ҫӗнӗ йӗрке—Колхос!
-;р- Кулак тӗп пултӑр!

„ Йанрат пайан кун та Ҫӗнӗ-Ирьемес ҫивӗь са- 
^̂ апа. Ана илтсе епӗ хам та ҫурхи шыв пек шӑ- 
Ратрӑм йурра.

Кашлинке.

В И Л  Е.
Кам, хӑҫан вӑл ҫынӑн ьунне кӑларса илсе 

кайни пирӗншӗн паллӑ мар. Ун вилӗне кӗтӳҫӗ по- 
мошнӗкӗ Ҫамккӑ пӗр илемлӗ ирхине саралнӑ вӗт- 
лӗх вӑрманра тупнӑ. Вӑл вилӗ йумахри ҫӗрмен ӳт 
сӑнлӑ пулман,—кашни сехетрех ҫӗрсе пырса, сыв- 
лӑша усал шӑршӑ сарса выртнӑ.

Вилӗ, ытти вилӗсем пекех, киьемлӗ, хӑрушӑн 
выртнӑ. Ҫавӑнпа унӑн ҫывӑхне никам та пыман. 
Ҫывӑхне -пыман пулин те, инҫетренех савӑл йевӗр- 
лӗ хӗрлӗ сухалӗньен, тата унӑн ҫывӑхӗнье йӑва- 
ланса выртакан хура картусӗньен пурте ҫав вилӗ 
виҫӗ кун ӗлӗкрех ҫухалнӑ арман хуҫи Моросӑв 
вилли пулнине пӗлнӗ.

Ҫав вилӗ пулнӑ ҫынна шеллекенсем пулман— 
пит нумай лартаььӗ пире, тӑварлама йура гаььӗ— 
тенӗ пурте ретӗм йӑвӑррӑн сывланӑ пек пулса.

— Лӑпланььӗ, хӑйам...
— Ниьово!—шут тунӑ ыттисем—^унта та ҫу- 

халмӗ, тамӑкра та вӑл шуйттансен тирӗсене сӳсе пу- 
рӑнӗ.

Мӗнле майпа Моросӑв вилӗ пулса ларни ҫин- 
ьен пӗлесшӗннисем пулман. Паллӑ ӗнтӗ—хӑйӗн 
шыв арманӗньен ӳсӗрпе тавӑрӑннӑ ьухне, хырӑмӗ 
ерех тенӗ йапалапа ытлашши тулса кайнӑ та, ҫын- 
ни те вилсе кайнӑ. Ун ҫиньен (ьӑнах ҫапла пулни 
ҫиньен) вилӗ кӑсйиньен пуҫне кӑларнӑ ерех пу- 
тылкки кӑтартса тӑнӑ.

Пурне те тӗлӗнтернӗ, вӑл мар. урӑххи: ҫав 
тери ҫын пырса курман кӗтесре икӗ талӑк йӑва- 
ланса выртакан вилӗне мӗншӗн никам та пырса 
тӗртӗнмен. 5 ейе куҫне те шӑршлӑ вилӗсене йура- 
такан ҫӑхансем сӑхса кӑларса кайман,—тенӗ.

— Тӗлӗнмелле!—тесе ахлатнӑ халӑх—пӗлтӗр 
питрав ьухне пӗр иртен-ҫӳрекен ҫӗрле вилнӗьъӗ 
те, ирхине ирех кайӑксем унӑн куҫӗсене кӑларса 
кайнӑььӗ, кашкӑрӗсем айак пӗрьи ҫумӗньи ӳтне 
хыпашласа пӑхнӑььӗ.

— Тупайман пулӗ кӑна тискер кайӑксемпе 
вӗҫен кайӑксем.

— Каккой тупаймӗҫ! Ара ҫӑхансем ҫӳлтенех 
лгурма пултараҫҫӗ, кашкӑрӗ тӗмсем витӗрех шӑр- 
шӑпа тупат...

— Тен кашкӑр ҫпврт шӑршине йуратмаст, 
вилнӗ ҫынӑн ӑшӗнт,е ҫпирт нумай пулнӑҫке...

Нумайььен калаҫса тӑнӑ ҫынсем, аньах мӗн- 
шӗн кайӑксем Моросӑв вилӗне тӗртӗнсе пӑхманни 
ҫиньен пӗлеймен

Килӗсене саланнӑ ьухне кашнийех шухӑшланӑ:
— Хм! Тӗлӗнмелле. Кашкӑр, йе ҫӑхан, калӑ- 

пӑр, кирек-йепле усал йапалана та ҫийет... Кӑна 
тиркеҫҫӗ, шуйттансем... Пӗлеҫҫӗ йурӑхсӑррине... 
тенӗ. А. ИНҪЬТРИ.

рньен ресо^ьутсире пӗрик сӑплах ҫырмаллаьъӗ. 

[всси Наркомторк ӗҫӗ пулнине пӗлместӗр.



]^ӗре тапни.
Паллӑ профессӑр Моросӑв выл,ӑх дӗ- 

рине илсе типӗтнӗ те, типӗтнӗ хыҫҫӑн ҫав 
•дӗрене аппарат ӑшне хурса 63 талӑк хуш- 
ши ӗҫлеттернӗ (тепӗр манлӑ каласан ти- 
пӗтнӗ -бӗрене дӗртнӗ). Вы%ӑх дӗрине дӗрт- 
ме пултаракан Моросӑв П)упаш кар рай- 
аппаратснде ӗҫлекен Аккнмӑв йулташ дӗ- 
рине дӗртес ҫук, мӗншӗн тесен унӑн дӗ- 
ри  Ентимӗр-кассинде (Ш уп. р.) ҫураки 
хамппанине иртерме кайсан, ерех нумай 
ӗҫнӗ пирки, тапма -Барӑннӑ. Тапасси та- 
пат те вӑл, анБЗХ ерехш ӗн анБах тапат, 
ҫураки  камппанишӗн тапмаст.

Ерех ӗҫсе ӳсӗрӗлнӗ те ним пӗлмийех, 
вилес пек выртнӑ, ҫынсене лӑшалпа пер- 
се пӑрахатӑп, тесе ҫӳренӗ. 
конешнӑ, хӑй ҫӳренӗ. Ъӗри партти пи- 
леБӗпе витӗнсе выртса ҫывӑрасшӑн пул- 
нӑ, анБах ӑна хуҫи па.ман. Етемсем ре- 
во»ьвӗртан хӑрамасан партти пилеБӗпе 
хӑратиа хаыа кирлӗ пулӗ, тенӗ вӑл. Нта) 
М оросӑв профессӑр Бӗртмелли Бӗре мар 
ӗнтӗ Аккимӑв йулташӑн.

Ҫемҫеҫитаршӑн.
Вӗреннӗ ҫынсем шутласа кӑларнӑ тӑ- 

рӑх, пирӗн ҫӗр 6.592.000.000.000.000 тон 
(тонӑра 61 пӑт) туртат Вӑрмар стантсин- 
БИ вы.^Бӑх-Бӗрлӗх ,,'Р)ерккас“ йатлӑ сойус 
пуҫлӑхӗ Миронӑв ҫӗр ҫинБе пулман пул- 
сан, ҫӗр йӑвӑрӑш ӗ ҫав виҫерен кӑштах 
БакаБТИ тен. Унӑн лармалли ӳБӗ пит йӑ- 
вӑр. Й ӑвӑр пнрки иртнӗ йанварӗн 23 мӗш 
дислинБе 205 номӗрлӑ хутпала кӗнБеле- 
рӗнБе хӑй айне хурса лармашкӑн ҫемҫе 
минтер (ҫитар) ыйтса ҫырнӑ (кулаксене 
пӗтернӗ ҫӗртен илесшӗн пулиӑ). Ьулак- 
сенБен туртса илнӗ пурлӑх колхоса ка- 
йат тесессӗн: ианӑн ӑҫтан тупасха апла 
минтер, тенӗ. Ашшӗпе пӗрле пурӑннӑ 
Бухнехи ҫемҫе пукан ҫинБе ларса, вӑр- 
ман сутуилӳвӗ туса пурӑннине манман 
иккен.

Ҫынни, манакан ҫын мар.

Ответ тытма пултарсан 
йураК.

Епӗр Ш упаш карта пурӑнатпӑр. Ш у- 
пашкарта пурӑннӑ пиркн, Ҫӗрпӳ районӗн- 
Би Ш урҫырмара Крикорйӗв Алексантӑр 
пурӑннине нӗлместпӗр. Пурӑнат, ӗҫлет 
вӑл, ҫитменнине тӑрӑш сах ӗҫлет. Пурнн- 
Бен ытла хӑйне мунт,ара ҫуса тасатас тӗ- 
лӗш пе вирлӗн ӗҫлет.

Ш упашкартан нынӑ прикатӑ ӑиа БУ- 
хӑнсене пухса пама тархасланӑ. Вӑл пух- 
ма пулнӑ та, пухман, 5 сехстре мунБаиа 
каймалла пулБӗ, тенӗ. Сопранире те кӗ- 
тессе  кӗрсе ларса, ним шарламасйр лар- 
нӑ. Колхоса кӗретни тесен: халӗ ман пуҫ 
ыратат, мӗн ыйтнине хирӗҫ калама пул- 
тараймаст, тенӗ. Прикатирсем ӑна пуҫ

ыратнӑран порошок панӑ, порошок ӑша 
илсен те, колхос ҫинбсн ответ парайман.

Каллех ыйтарха.
—  Претҫетаттӗл, колхоса кӗретӗни?
— Пуҫ ыратат, йусанмасар калама 

пултараймастӑп.
— омуна кӗретни?
— Ҫӳҫ пӗрБи ыратат, йусанмасӑр ка- 

лама нултараймастӑп.
— Вы^ьӑхусене пӗрлештеретни?
— Арӑмӑн сурпанӗ ыратакан пулнӑ...

Кӗрешу паттӑрӗ.
Ҫӗрпӳ ранонӗнБП Ойкас йалсоветӗнБе 

И. Сахарӑв ларат. Аслӑран та ӑслӑ ҫын. 
Унӑн пуҫ мимнне турттарсан миҫе кило- 
крам туртассине пӗлместпӗр. Нумай тур- 
тасси ҫак хутран паллӑ:

„Сегодня я  не могу явиться в 
канцелярию, по причине борьбы со 
социализмой в семье. Сегодняшнее 
собрание проводите сами. Так как 
с вчерашнего дня началась борьба, 
в борьбе должна одолеть. Я сов- 
сем расстроенный в семье по при- 
чине борьбы с семейством.

И За>аров
Сотсиалисӑмпа кӗрешетӗп, тет. Кӑна 

ҫырнӑ Бухне Сахарӑв йулташ сотсиали- 
сӑмпа та мар, сотсиалисӑмшӑн та мар, 
хӑйӗн айванлӑхне кӑтартасшӑн кӗрешнӗ.

4 пус укҫа
Технӗксем хысна укҫине тытма пӗл- 

меҫҫӗ, ҫметтӑсене нумай укҫа кӑлармал- 
ла туса параҫҫӗ, теҫҫӗ. Вӑл тӗрӗс марри- 
не кӑтартас тесе, Сӗнтӗрвӑрри рай- 
ӗҫтӑвкомӗн технӗкӗ Ийӗвлӗв й. Ш ушӑл 
шкулӗн кӑмакине нусама 4 пус укҫа ил- 
ме ҫырса панӑ.

Ийӗвлӗв йулташ, 4 пус укҫапа кӑмака 
йусама йӑвӑртарах пек туйӑнат пирӗн 
ш ухӑшпа. Ху тийаккӑнта пурӑннӑ БУ^не 
(тийаккӑн пӳлнӑ вӑл) ват супнӑ карБӑксе- 
не 4 пуспа проҫвир та асӑнса паманни 
ҫинБен асӑнмастпӑр. Ун ҫинбсн асӑнсан 
Ийӗвлӗва хӑйне лайӑдМиар пулӗ тен. Халӗ 
вӗт клас кӗреш ӗвӗ вӑхӑтенБе пурӑнатпӑр.

Йурӑхлӑ йурату мар.
Райкомолра ӗҫлеме пит нӑвӑр. Тӗрлӗ- 

рен камппанисем унта, ҫийӗнБен тата хӑ- 
вӑн та примерлӑ пулма.'1ла. Примерлӑ 
пулма йурат, анБДх .мирте Мирун пур* 
тенӗ нек, йалта йалкор пурҫке.

Сакӑр йалкор пӗр тӑрукВ ӑрм ар 
райкомолӗ ҫекреттарӗн самеҫтиггӗ- 
лӗ Павӑл 'Гениссӑвпа унӑи <Ис- 
тинства» хапрӗкӗнБе комсомолккӑ 
пилеБӗпе ҫӳрекен арӑмӗ ҫ и н б с н ,  

пит хытӑ тарӑхнипе, ҫапла ҫырса 
йараҫҫӗ:

Тениссӑвпа арӑмӗ йалтан икӗ 
ҫухрӑмра ҫеҫ пурӑнаҫҫӗ нулин те

Иампайри пӳртӗнБе куҫ умӗид«, 
Бзплӑ иккун ҫакӑнса тӑрат, теҫҫӗ.

Тениссӑвпа арӑмӗ иккунсене йуратаҫ. 
ҫӗ Апла пулсан вӗсене ҫакӑн пек канаш 
парас: ХӗрлӗБутай районӗнБи йалсену 
хресБенсем килти икконсене лавӗ-лавӗие 
ҫунтарса йараҫҫӗ; икконсене йуратаҫҫӗ 
нулсан ҫав ХӗрлӗБутай районӗнБи йалсе. 
не каЙБЪӑР) унта хресъенсем пӗр пусс». 
рах парса йама пултараҫҫӗ. Пурӗ-пӗрес 
ҫунтарса йамалла вӗсене, теҫҫӗ. Хӑвӑр 
комсомолта тӑнине каламасан, ку айваш 
сене хӗрхенес тесе, парса йама пулта. 
раҫҫӗ.

Утарнӗксем айӑплӑ.
Сӑмах сала кайӑк мар—тухса кайса 

тытаймӑн! „Йетинствӑ" хапрӑкӗн атми 
нистратсийӗ .ӑслӑ“ сӑмахсем хӑйӗн ҫӑ 
варӗнъен кӑларса йанӑ. Кӑларса йанӑ та 
„Капкӑн“ вӑл сӑмахсене тытса илнӗ.

Виҫҫӗн алӑ пусса, атминистратси ҫаш 
ла сӑмахсе_м кӑларса йарат: сӗтел-пука 
хапрӑкӗ „Йетинствӑн" ӗҫӗсем йанвар уйӑ' 
хӗнБИ ӗҫӗсене: рапоъБИсене тӗрлӗреа 
курссемпе опъӗствӑ ӗҫӗсене ӗҫлеме йан> 
тата... утарнӑй прикатӑсем (?1) ■Бӑрмантар- 
са тӑъӗҫ, тенӗ.

Ак, тамаша!
Атминистратси хӑйӗн пиъӗпе пыл^ 

ҫине ҫапӑнса ӳкес мар тесе, хӑйӗн айӑ 
пӗсене утарнӑй прикатӑмсем ҫине тийенӗ

Атминистратси пуҫне „утар“ пырс! 
тивнӗ ӗнтӗ. „Утарлӑ пулӑш у“ памаал 
ӑна. В. Пурлей.

Хӗрлӗ йапала кирек-хӑҫан та 
мар килӗшӳллӗ.

Телей ҫук пирки, Вӑрнар стантсине 
пырса ленкме тивнӗ йалхуҫалӑх машши- 
нӗсене. Ш ухӑш ланӑ вӗсем (йалхуҫалӑх 
машшинӗсем)—Вӑрнарта пире хаваслано 
йышӑнса ҫивиттиллӗ ҫуртах вӑхӑтлӑ! 
хваттере йарӗҫ, тенӗ.

Анъах ӗмӗтленнӗ ӗмӗъӗ таҫта хӑйама- 
талла тарса пытаннӑ.

М ашш инсене уҫӑ  пӗлӗт айне кӑларО 
пӑрахнӑ

— Выртӑрах... Выртнӑшӑн пӑсӑлмӑр^ 
сире, вӗт, тимӗртен тунӑ, тенӗ.

Кӑштах вырткаласан, машшинӗсем V' 
релме пуҫланӑ, те ъунӗсем капланса кШ- 
нипе, те... кӳреннипе.

— Пире к ӗтеҫҫӗ .. Епӗр колхоссе* 
кирлӗ... Пире тутӑхтараҫҫӗ

'Р)ӑнах та телейсӗр плукӑсем хӑйсея 
симсс сӑрне пӗтӗмпех ҫухатнӑ,_ рнтала» 
ӑшӑтнӑ пнрки, хӗрлӗ тумтир тӑхӑннӑ.

Атминистратсишӗн ^пӗр те хӗреле{' 
пӗр, анъах шухӑшлатпӑр: НКИ_ пыр« 
пӑхнӑ хыҫҫӑн, атмииистратси пиъӗ_шУР“’ 
лӗ те, вара вӑл хуҫалӑха тытас тӗлӗшп 
тунӑ хӑйӗн йапӑхлӑхне туйса илӗ.

Ь.Ъ
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К А М  М Ӗ Н  Ҫ Н Н ^ У Е Н
Ҫ Ы Р М А  Х У Ш М А С Ӗ .

Ш упашкарти Еҫ ҫуртӗнъе ӗҫлекен А. Ҫтеппанӑв 
прислукине 5 уйӑх хушшн пӗр канмасӑр ӗҫлеттерни ҫинъен, 
токӑвӑр та, страхховккӑ та туманни ҫинъен, хут вӗренме йа- 
манни ҫинъен, ҫав вӑхатрах хӑй парттнре тӑни ҫинъен аса 
нлтерме хушмаст. Ан ҫырӑр ун ҫннъен, мӗншӗн тесен хамӑя 
дрӑмӑм ман ҫинъен ҫырннне вулама йуратсах канмаст, тет.

|Щ  Нӑрнар районӗнъи уъБИТлӗ-комсомолӗс Йарайккен 
Йакку Херлӗъутайа (килне) тавӑрӑнсан ҫӑварни йаъӗпе ерех  
пиҫки ӑшне кӗрсе ларни ҫинъен ҫырма хушмаст. Пиъӗкере епӗ  
ҫӑварни хутш инъ е анъах лариӑ, халӗ пиъӗкерен тухрӑм ӗнтӗ—  
ӗҫмелли ҫук пнрки, тет.

Каъакасси (Ш уп. р.) йалӗвъи Б&пта ҫапакан йулташ - 
лӑх Бленӗсем хӑйсем хушшинъе интустри сайомӗ мӗнле сарни 
ҫннъен ҫырма хушмаҫҫӗ. Сарма хушнине (500 теи.) нӗтӗмпех 
сарнӑ пулсан. ҫырма йураъдӗ, 5 тенкӗлӗх те сардймаҫӑмӑр га 
хӗн ун ҫинъен ҫырмалли пур,— ҫырмасаи та йурамаллаҫке 
теҫҫӗ.

Ъуракассипе Сурӑмварри (Елӗк. р.) комсомол йа- 
^ейкки Блӗнӗсем хӑйсем сотсиалисӑмла ӑмӑртӑва тухманнн 
ҫинъен „Кап.кӑнра" ҫырма хушммаҫҫӗ. Ҫырмасӑрах пӗлетпӗр, 
епӗр ун ҫинъен, теҫҫӗ.

ЩЦ Уравӑшри (Хӗрлӗъутай р.) копператтив правленийӗ 
хӑйӗн лавккичъе хӑйӑрлӑ пессук сутни ҫннъен ҫырма хушмаст.
Вӑл пессука еиӗр кӑвас тума илекенсене ҫеҫ сутатпӑр, тет.

'^ӗлхе пӗлки усӑллӑ.
— Марйе! Йӗкӗрвар копператтивне кайса ҫит- 

су илсе килха.
— Памаҫҫӗ вӗт! Ҫук, теҫҫӗ.
— Ҫук пулсан та есӗ айакран; Пурис кум, 

мана ҫитсу виҫсе парха те. Кум тесессӗнех вара 
ҫитсувӗ хӑйех тупӑнса аллу ҫине пырса выртӗ.

Т у н  ла.
Ответ пама пӗлнӗ.

Рапоьъи прикатӑ Сӗте контракгатси тӑвас тӗлӗшпе 
сирӗн сойус мӗн те пулин туни?
Пуҫлӑх пекки. Токӑвӑрсем пирӗн темӗн ьухлех. Ан- 

токӑвӑрсем волоккиттӑлӑ ан пулььӑр тесе, епӗр 
у т ҫине ҫырса хӑтланмарӑ.мӑр.

М Ӑ Н К И С Е М Т У Н

Хщхи  т а к м а к с е м .
Тарӑн-тарӑн ҫырмара та 
Мӗкӗлтетет каьака,
Мӑнтӑр кулак Варламппишӗн 
Сикрӗ тухрӗ лаьака.

Ик улмаҫҫи пӗр кутран 
Тураттисем пӗр майлӑ,
Кӗтӗм епӗ колхоса 
Пирӗн пурнӑҫ пит майла.

Туран анат тӑрактӑр 
Ҫырмасене ьӗтретсе,
Ҫавни манӑн колхосра 
Ӗҫе ӗҫлет пикенсе.

Пуса сартӑм пахьана 
Ҫил вӗҫтерсе кайас ҫук, 
Кулак тем ьул ыйтсан та 
Коллективра пулас ҫув.

Вӑрман варринье катӑркас 
Унпа пирӗн мӗн тӑвас?
Йун ӗҫекен кулакпа 
Коллективра мӗн тӑвас?

Кикирикик сар автан 
Мӑйне ьӑсса авӑтат,
Тем ьул мӑйне ьӑссаи та 
Вӑл ҫӑмарта тӑвас ҫук.

Капан хырӑм Варлампи 
Коллективла йумахлат,
Тем ьул ҫуллӑ пулсан та 
Унран усси пулас ҫук.

М. А т тм .

ИНЕ К У Р А

■ Ну, пукане-ӗне сутатӑп. Илетӗни? Йӳнех паратӑп. 
Ма сутнине кала, вара илетӗп.
Пурӗпӗрех колхоса кӗрес пулат тетӗп.

п



П Р А Ҫ Н И Е  КУН.
Ирхине уьрештенине кайас умӗн ӗҫсе

ларнӑ ьух, Илле Ҫеменььӑн пуҫне пӗр пы-ысӑк 
шухӑш пырса кӗьӗ...

— Есӗ, Анна, мӗн тӑватӑн ҫак?—терӗ вӑл 
кух^ӑра питлӗх-турькасене хӑнтӑртаттаракан арӑм- 
яе .—Мӗн ӗҫлетӗн, тетӗн!

— Аьа кипкисене ҫӑватӑпҫке...
— Килха ку пӳлӗме.
— Амма?
— Ну-ну, ан калаҫ! Каланӑ сана кил тесе— 

итлес пулат. Каллах манса карӑни? Кил!
Арӑмӗ тӗлӗньӗ. Мӗн хӑйамаьӗшӗн ьӗнет пулат?
Темиҫе хут та ыйтрӗ мӗншӗн ьӗннине. Пур- 

пӗрех каламарӗ упӑшки; кӑшкӑрса тӑкрӗ ҫеҫ.
Ирӗксӗрех упӑшкине пӑхӑнмалла пулт,ӗ Атту,

*Ьӑнах та, пӗлме ҫук, хӑлха урлӑ тӑхӑнтартса та 
■йарӗ... Упӑшка вӗт, ҫи^^ӗ йут мар. Кӗтсех тӑр...

— Ну, ма ьӗнтӗн ӗнтӗ?
— Кӑлентар ҫине пӑхха, мӗнле ьисла пайан?

Вара хӑвах пӗлӗн ма ьӗннине.
— Мар... тӑн... саккӑ.. рӑмӗшӗ...
— Тӗрӗс. Мӗнле кӳн вӑл?
— Шӑматкун... Мӗн вара?
— Ара, •5ӳлмеккӳпе лайӑхрах шухӑшласа 

пӑхха... Пӗлӗн.
— Ҫук, пӗлместӗп.
Илле Ҫемень^вӑн тӳсӗмӗ парт! ҫурӑлса карӗ.
— Арӑм мар есӗ, Анна, '5исти коровӑ! Ҫул- 

талӑкра пӗр а-ва ҫӑвӑрлатӑн та, кунӗн-ҫӗрӗн аъа 
кипки ҫӑватӑн... Намӑс мана санпа пурӑнма та!

Арӑмӗ темскер каласшӑн ҫӑварне уҫнӑ^^^йӗ, 
ан^ьах Илле Ҫемен-йьӑ сӗтел ҫиньи пӗр икерье 
илсе тӳрех сӑмсиньен ҫатлаттар^^ӗ те, тапратрӗ 
-ҫӗмӗрттерме._Ай-пай-пай, хыҫат!..

— Ну, ӑҫта сан хӗрарӑм манерӗ? Так, ӳтмук- 
лашки. Тӑнсӑр сурӑх. Ара, хали^ььен ҫавна пӗл- 
местӗн вӗт: пайан—пӗтӗм тӗньери хӗрарӑмсен ко- 
мунисла кунӗ! Хӗрарӑм праҫникӗ! Ах, тӑмпуҫ, тӑм- 
пуҫ! Пӗтӗм тӗн-ье-ри хӗрарӑмсем пайан савӑнаҫҫӗ 
пулат те_ вара, есӗ нимӗн те пӗлместӗн. Вӑт 
пӑх есӗ ӑна: аьа кипки ҫӑна'г те вӑл—урӑх нимӗн 
те кирлӗ мар! Нет, Анна, шалиш! Йурамаст апла.
Мана пӗтӗм хулипе Илле Ҫемень^бӑ тесе 'йӗнеҫҫӗ, 
поь-50т, увашени мана, ҫавӑнпа та сан питӗ ак- 
тивлӑ хӗрарӑм пулмалла. 5ӑнах , ьӑнах... Сопра- 
нисене ҫӳре, калаҫ унта, тӗрлӗрен орканисатсисен- 
т,е ӗҫле... Вара мана та намӑс кӑтартмӑн. Йуратӑп ес 
сана... Пайан хӗрарӑмсене вал>Л)И театтӑр, кино, 
токлатсем пулаҫҫӗ. А^а кипкине ҫавӑр та ҫап!..

Илле Ҫемен-й-^ӑ кӑмӑлӗ ҫемҫелсе ҫитсен тин 
ирӑмӗ хирӗҫ сӑмах хушрӗ.

— Епӗ, Ил)уш, хам та ес каланӑ пекех пу- 
ласшӑн ҫунатӑп та ара...

— Мӗн тата?
— Ара, ниӑҫта та йамастӑн та...
Ох, ҫак самантра Илле Ҫемен-й-вӑн ҫамкине

курас-1)ӗ сирӗн! Шӑкӑри-и... танса тухрӗ пӑрҫа пек 
сив тар.

— Ӑшто-о?! Ах, сысна, 'йорт, тӑнсӑр сурӑх!..
Ҫапла калаҫнӑшӑн пӗрре сӑмса урлӑ... У-ых! Упа- 
лентерӗп пӗрре! Сана хӗнесен те нимӗн те пулас 
ҫук, мӗншӗн тесен есӗ клас тӑшманӗн таврашӗ...
Санӑн аннӳн куккӑшӗ пуп хӗрне каь^ьа илнӗ тет...
Кал-лаҫа'г тата! Упӑшкам комунис тесе савӑнса 
пурӑнмалла хӑйӗн.. Ес тата... Ӑҫта манӑн кӗрен 
калстӑк? тупса пар!.. Йепле_-е... Йамастӑп тет!
-Хӑҫан 'варнӑ епӗ сана? Н та-а.. Тфу, пушмака кал- килетха'.''
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лех тасатман! Кай, вунӑ сехет ҫитсе карӗ санпа... 
Манӑн хӑрах пер^^аткӑ ӑҫта кайнӑ? Сана пула пур 
слушӑш-йисем умӗнье намӑс кур ӑн .. Ыттисен арӑ- 
мӗсем нимрен те йулмаҫҫӗ, есӗ пур упа пек йӑва- 
ран ту х м а с., Анна-а, перус илсе хатӗрлемен пул)- 
ха, каллехУ

..._ Илле Ҫемень^ьӑ арӑмне тӑнран кӑларса 
йа^вӗ. Ӑна пар, кӑна пар, лешне хатӗрле... Хӑй 
малти кӗтесре тӗкӗр тытнӑ та, ьунтан вунпиллӗк 
пӗрьӗллӗ ҫӑра сухалне йакатса тӑра'г Сехет стрелк- 
ки вуннӑ урлӑ упаленсе каҫсан тин тухкаласа ка- 
рӗ килтен.

*
Ирхине аслати пек тухс кайнӑ пулин те 

каҫхине Илле Ҫемен^^ питӗ аван кӑмӑлпа тавӑрӑнБӗ
—  Ех, Анна,— терӗ вӑл канма выртас умен 

пирӗн клупра илем! Й-и, илемлетсе пӗтернӗ! Лӗр 
арамсен кунне питӗ лайӑх ирттерес тетпӗрха. Ток' 
лат, к и н о .. ’

Илле Ҫемен^й^йӑ сасартӑк ьӗлхине ҫыртрӗ...
—  Е-е, шайттан! Ара, токлатне хама тума 

хушнӑ^й-йӗҫке-е... А хам нимӗн те пӗлместӗп. Ву- 
ламалли те нимӗн те ҫук... Ним тума та май кил- 
мест,— ьупас пуд) Упрам патне. Ҫавӑн пулакан ун 
пеккисем... Унтаи вара тӳррех сопранине кайас.., 
Анна, кӳр мана леш ернере илнӗ кӗпене! Калстӑк- 
не те ҫӗнӗреххине пар. Еп тӑхӑннӑ вӑхӑтра кӑвак 
коҫтума тасат, тусанлӑ пулас вӑл... Ну, ну, шывг 
ҫаврӑнкала, ьас-^ьас.. Песусловнӑ лайӑхрах тумла- 
нас пула-г пайан, мӗн ьухлӗ халӑх пула-г те унта... 
ГПуҫра: «ним мар— хӗрарӑмсемха вӗт!»— терӗ Илле 
Ҫемен^бьӑ). Та ак . Тата, Анна, леш тутлӑ шӑрш- 
лине сапамха кӑштах... Е-ех, йурататӑпҫке епӗ ҫам- 
рӑкланма! Та-ак, та -а к .. Ну пулвӗ те ман! Вӗҫтер- 
тӗм... Пӑтаран портфӗл илсе пар!

— Ил)уш... Сопранине епӗ те пырами? Паҫӑр 
каларӑн та есӗ... е?

... Илле Ҫемен-йьӑ пӗрре хӑйне пӑхса ҫавӑ- 
рӑн^йӗ тепре кӑмака милки пек ҫӳҫлӗ арӑмне пӑх- 
рӗ те, шӑл витӗр '5ӑрт! сур-бӗ.

—  М-м... Мӗн тума пымалла сан унта, Анна? 
М-м... Сопранисем тӑрӑх сӗтӗрӗнме есӗ каккуй ни- 
пуг кӑмсамулккӑ мар вӗт.

—  Ҫапах та, пырасвӗ те...
— Ҫук ӗнтӗ, пайанлӑха килтех лар...
... Илле Ҫемень^вӑн 'ьӗри кунашкал найанлӑ- 

ха ьӑтаймарс.
—  Мӗн ҫыпҫӑнатӑн?! Илсе кай, илсе кай„. 

Тупнӑ йапала!.. Хӗрарӑм ӗҫӗ-и вӑл сопранисем тӑ- 
рӑх сӗтӗрнесси? А̂ а̂ кам пӑхат? Еп таврӑннӑ ҫӗре 
т,ей кам хатӗрлет? Е? Калаха!.. Еккей, пӗ-йӗк а̂ йз... 
Ҫыпҫӑнъӗ... Мӗн куҫусене тӑыана пек 'йарса _пӑ- 
рахрӑн? Сурӑп пӗрре! Еай! И штопӑ урӑх нихӑҫзӳ 
та сопранисем ҫиньен ан асӑннӑ пултӑр. Нта! Ава, 
а"5у ҫухӑрса йа^^ӗ, кайса ӗмӗрт. Вот санӑн сопрани! '

. . Илле Ҫемен-^ьӑ алӑка урипе тапсауҫрӗте, 
хӑвӑрт урамалла тухрӗ.

Ҫу-ук, Леун, кулӑшла пулмарӗ ку истори, 
гейӗр мана вулакансем... Килӗшегӗп снрӗнпе. Ку- 
лӑшлӑ мар ку. Ан-ьах та— т̂ ӑн!

Партти тасатӑвӗ вӑхӑгӗиье Шупашкарти ман 
портфӗллӗ комуниссеньенех ьылайсшӗ арӑмӗсене 
манӑн Илле Ҫемен^ь-бӑлла тыткаланӑшӑи выкӑвӑр- 
сем туйаннӑ.

А выкӑвӑрсем илнӗ хыҫҫан аҫтан кулма
Леун. Ак.

май



Перекет уйӑхлӑхӗнъе.
Перекет касси акӗнъӗ Хветӗр Ваҫҫи 

1атне килнех пынӑ та, перекет кассине 
г к ҫ а  хума ыйтнӑ. Хветӗр Ваҫҫи хурас- 
цӑн пулман. Вара акӗнт ыйтнӑ Ваҫҫаран:

— Мӗн ъарса тӑрат сана укҫуна пе- 
ккет кассине хума, тенӗ.

Ваҫҫа каланӑ:
— Арӑм ъарат, тенӗ.
Ъарӑнма пӗлмен акӗнт Ваҫҫа арӑмӗ

латне пырса ыйтнӑ:
— Мӗн ъарат, тенӗ.
— Упӑшка ъарат, тенӗ арӑмӗ. 
Аъинъен ыйтнӑ:
— Санӑн аҫуна хӑйӗн укҫине перекет 

;ассинъе тытма кам ъарат, тенӗ.
— Ъентроҫпирт лавкки ъарат, тенӗ 

к;и.

Хуҫа пулнӑ ҫын патӗнъе.
— Хуҫа! Ӗҫ шыратӑп. Вут ҫурмалли 

уки?
— Ш-ш! Ш ӑппӑнтарах кала. Халӗ 

пӗ хуҫа мар, йулташ пулатӑп.

Шупашкарти сашъитнӗксен 
хушшинъе.

1-мӗш сашБитиӗк: Хама та тасатса 
кӑларъӗҫ те, анъах тасату пирки питех 
кӳренмелле пулмарӗ.

2-мӗш сашъитнӗк: Мӗнле кӳренме.тле 
мар?

1-мӗш сашБИТнӗк: Пурне те пекех 
тасатса кӑларъӗҫ. Опнтнӑ мар.

Хваттер йанипе тӑранса 
пурӑкакансем хушшинъе.
— Халӑх калама ҫук усалланса карӗ
— Ма вара?
■— Ак, сӑмахран илер, сашъитнӗксем 

сутсенъе пирнешкеллисен миҫе ҫы найӑп- 
не витсе хӳтӗлесе пыман иул,, ъисткӑра 
никам та вӗсен айӑпӗсене витсе хӳтӗле- 
ннн пулмарӗ.

Ҫапкаланъӑк аъа.
— Мӗнле намӑс мар сана! Пӗъӗккӗл- 

ннх пирус туртатӑн.
— Хам та иирус туртма такҫанах пӑ- 

Рнхасшӑн та, анъах рапоъъисен кӗнекипе 
яиух параҫҫӗҫке... маххорккине.

Пуҫлӑхсем хушшинъе.
пирен еҫсене тирке-— Мана Иванов 

ни кӳрентерет.
— Ма? Тӗрӗс каламарн мӗн?
— Тӗрӗс маршӑни ара1—Хӑй вӗренне 

ҫын пулсан йурӗъъӗ, кӑҫал анъах лик- 
пунктӑран вӗреисе тухрӗ.

Вытвишентсӑ.
— Пирӗн вытвишентсӑ та ӑш ӑ вырӑ- 

на йуратат иккен.
— Мӗн.. савхос пуласшӑни мӗн?
— Кӑмакасене сӗрӗмлех хупса лартат.

Хулара.
— _Ан йӗр, савни, епӗ каъъа тухнӑ- 

шӑн. Ӗлӗкхи иекех пӗрле пурӑнӑпӑр.
— Мӗнле апла?
— Пирӗн иксӗмӗр хуш ӑри йуратӑва 

сыхласа тӑракан пур. Пӗр камппани те 
ман упӑшкана йала йамасӑр иртсе кайай- 
маст.

Хӗрарӑм ыйтӑвӗ.

Псртфӗл аъа-пӑьа пӑхас ӗҫр»:

Ответ.
— Ма есӗ 5 портфӗл йӑтса ҫӳрстӗн?
— 5 вырӑнта слушит тунӑран.

X в а т т е р 
й а р а т п ӑ р .ҪЫВИРМАЛЛИ ПӲЛӖМЕ

Тӳшек-ҫытарӗсем пур—мамӑкран тунӑ. 
Осоавиахим, турӑсӑрсен, Автотор, 0 1 'Н , 
тата ытти ирӗклӗ ушкӑн йаъейккисемшӗн 
йатарласа тунӑ пекех. Париш ком ун ӗку- 
нӗ иртнӗ хыҫҫӑн Мопр йаъейккисемшӗн 
те йурӑ.хлӑ тесе шутлатпӑр.

сотсиалисӑ.м туса 
ҫитериъъсн канлӗ 

нурӑнмаллине. Атрӗс: Сылтӑм иереулӑк, 
5-мӗш ҫурт, Иван Кӗркуръъӑ Хулен-Ху- 
ленӗва.

хӑвӑн пуртфӗлна ,Кап- 
кӑн“ шурнал хума ан 

ман. Ҫук пулсан ҫак атрӗспа ҫырӑнса. 
ил: Чебоксары, конторе издательства.
,К ан аш “.

ВЫРАН ШЫРАТАП

КРАШТАНИН

вортфӗле йуратакан ҫывӑрнӑ ъухнв.

— Ма есӗ пуп хӗрнв каъъа илтӗн?
—  Каъъа илсен те, епӗ ӑна куххархкӑ 

вырӑнӗнъе ҫеҫ усраса, пролеттариатшӑн 
ӗҫлеттерес тетӗп.

Кайалла илесшӗн.
— Соснаттӗлнӑй ҫын пулнӑ пирки 

урана рев.маттисӑм ъчгӗпе ъирлеттерсе 
инвалит пулмалла пулат пу-ъ.

— Ма вара?
—  Соснаттӗлнӑй пулас тесе, иртне 

ернере утарнӗксене икӗ мӑшӑр кивӗ ка- 
луш парса йатӑм.

— Ку аван.
— Аванне аван та, анъах Ш упашкар 

хулине ӗнер калуш илме карӑм.
— Илсе килтӗнп?
•— Пӗр мӑшӑр калуш илес пулсан, 

икӗ мӑшӑр кнввине илсе кил, тенине 
илтсе кнлтӗм.
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Хӗлипсен Йӑванӗ патне.
Хӗлипсе* Йӑванӗ мухмӑрпа аптранипе ь^рлӗ 

^ын пек сулкаланса, пӳрте кӗнӗ-кӗменех ӑна Раман:
— Мухмӑрла пул)ха, Хӗлиппӑх, терӗ ӑна тӗ- 

■ел кукрине ҫавӑтса пырса.
_— Таҫтан пӗлет ҫав Раман Аниккейььӑ-- си- 

сӳллӗ ҫын ес, терӗ Йӑван пирвайхи ьерккене ӳпӗн- 
терсе...

— Снаш што, Йӑван, сисӳлли, сисӳллӗ марри 
унта, аньах есӗ мана пӗр кирлӗ ӗҫ туса'паратӑнах. 
Аньах кам та пулин, мӗн те пулии пӗлсен... 
«уҫна хупса,_пуҫна ҫӗр айне ьикме хатӗрлесех 
хур!—терӗ вӑл ьеркке хыҫҫӑн ь^ркке тултарса.

— Ей!.. каларӗ ҫав, Раман Аниккейт,ъя,—хал) 
тин курманҫке епер пӗр-пӗрне.—-терӗ хӗрӗнкӗленнӗ 
И ӑван ,-тем  тумаллаььӗ тата?!—терӗ вӑл малалла 
вӑрӑм туна пек нӑйлатса.

—Мӗн, мӗа тӑвасси.. есӗ каскалама ӑста .. Мана 
ваЛ)Л)И ҫак ике кун хушшинье тупӑк, тата ҫӑва 
ҫине кайса шӑтӑк авӑгса нарагӑн, терӗ Раман ни- 
мӗн пӑлханмасӑр.

— Тупӑк... ҫӑва ҫинье шӑтӑк?!. Кай, ан аппа- 
лан, Раман Аниккейт,ьӑ . Шӳт тӑвассипех ӗнтӗ есӗ, 
терӗ ьӑлтӑртатакан куҫӗсене ьарса пӑрахса Йӑван.

— Шӑтӑкӗ ҫакнашкал пулмалла, снаш. Авӑ- 
татӑн вилнӗ ҫын шӑтӑкӗ пекех, тӗпне ҫитсен айак- 
калла кӑлитор пек пӗр 7-8 ьалӑш аеӑтса, кайатӑн 
та, ҫӳлелле тухмалли шатӑк тӑватӑн. Вӑл шӑтӑкӗ 
леш Кӗркури Ҫӗприттунььӑна пытарнӑ шӑтӑк тӗ- 
лӗнТ)И йӑвӑҫ теми тӗлне пулмалла. Тупӑк лартмал- 
ли шӑтӑкри кӑлитор анине сывлӑш кӗмелли фанер 
хӑмипе сапласа, тӑпрапа сӑрласа лартатӑн. Сан ӗҫ 
иӗтрӗ те... Смотри, Хӗлиппӑх, хаклӑ тӳллетӗп сана 
ку ӗҫшӗн, терӗ вӑл хӑйӗп лӑпкӑ сассипе.
Ь: — ЧУ'Ч’ Раман Аниккейььӑ! Мӗн тума
кирлӗ вӑл сана?. Ӗҫӗ ьӑнахах та сахал мар ӗнтӗ, 
поретӑшни,—терӗ Раман сӑмаххисемпе урӑла пуҫ- 
ланӑ Иӑван.

— Мӗн тума кирли ман ӗҫ вӑл... Туса пӗтер- 
сен хӑвах курӑнҫке... ан турткалашса тӑр. Смотри 
туд)ккӑ каҫхине тунӑ пултӑр ку ӗҫе, терӗ вӑл та- 
тӑклӑн,—Хакӗ ерех ьӳхенмеллӗх... каткипе,—терӗ 
вӑл малалла Йӑвана ҫурӑмӗньен лӑпкаса

— Тумаллах пулсан, тӑвӑп... туса парам еп- 
пин, терӗ хакне ытарайман Йӑван.—Пӗр катка 
срех .. ьӳхенмеллӗх,—терӗ вӑл хӑй ӑшӗнье тутисе- 
не мӑкӑртаттарса.

— Ӑнран кайаььен ӗҫсе супнӑ Йӑван пӳртрен 
тухса кайсанах:

— Марине, есӗ арьаран шурӑ тутӑр кӑлзрса 
йӗпетсе пуҫа ҫыхха. Вырӑн сарса хатӗрле... е... е... 
астуман та, пӑлтӑрта пур йешьӗкӗ пурььӗ, ҫавна 
илсе ксрха пите сӗрсе шуратам,—терӗ васкаса 
Раман.

Ҫур сехет хушшинье Раман ик-виҫӗ уйӑх 
Ьирпе асапланса выртакан пулса тӑьӗ.—5 исти 
арттисах ҫав шелмӑ, терӗ Мзрине Рамаи ҫи- 
ие йӑвашшӑн пӑхкаласа.

Анкки Раманӗ ьирленнне тепӗр кунне пӗтӗм 
таврари йалсем ҫиҫӗм телекрампа пӗлтернӗ пекех 
пӗлнӗ Хӗлип Йӑванӗ те хӑй ӗҫне туса пӗтернӗ 
хыҫҫӑн, Раман патне ҫурҫӗрте, сӑрланӑ тупӑка сӗ- 
тӗрсе ҫитервӗ. Хӗлип Иӑванӗ 50 тенкӗллех ылттӑ- 
иа ьиксе тухс* кайнӑ хыҫҫӑн:
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— Марине, тӗпсакайӗньен леш кӗмӗлпе ылт- 
тӑн хутаҫҫисене кӑларха! -  терӗ хыпӑнса Раман.

Марине тӗп сакайне ухӑ йӗппи пек ьймрӗ. 
Хутаҫсем пӗрерӗн пӗрерӗн тӗп сакаиӗньен ӗрет- 
леннӗ салтаксем пек гухл-тухл ларьӗҫ. Вырӑп ҫин- 
Ье выртакан Раман айакран йӗппе ьикнӗ пек сик- 
се тӑрса, хутаҫсене тупӑк тӗпне силлерӗ те, кӗрсе 
выртса, сывламасӑр пӗр пилӗк минуг хуш- 
ши выртса пӑхрӗ. Сакайӗньен тухакан Марине 
малтанах хӑрарӗ, кайран Раман вилменнине аса 
илсе ватӑ шӑлӗсене кӑтаргса йӑвашшӑн кулса 
йат,ӗ.

— Ыран шӑтӑка кайса ьнкеттӗр, тытса усрас 
йӑла ан пултӑр,—терӗ Раман.

Пытарма ҫынсене ьӗнмесӗр, Маринепе Йӑван, 
Раман хӑй пулӑшнипе, тупӑка кайса хатӗрленӗ шӑ- 
тӑка ьӑмтар^ӗҫ. Марине пӗр ерне хушши Раман 
патне апатпа кайса ҫӳренӗ. Кайран Раман хӑй те 
тухкаласа килне пыркаланӑ.

— Хӑрамалли ҫук, Марине, ҫурт,ӗсем шалккӑ 
мар, укҫи пулсан пурӑнӑпӑр... епӗ вилнӗ хад,, ҫа- 
вӑнпа сана тӑлӑха ытлашши хӗсӗрлеймӗҫ, тенӗ вӑл 
Маринене.

*
Кулаксен пурлӑхне ухтарма пына претста- 

виттӗлсем Раман патӗнье ухтарман вырӑн хӑвар- 
ман пулин те, нимех те тупайман. Раман пур пек 
йапаласене ҫӑва шӑтӑкне сӗтӗрсе пурӑннӑ иккен — 
Ҫав тӗри килҫуртлӑ пуйаиӑн нимӗн те ҫу<... тӗ- 
лӗнмелле, тенӗ йалтан тухса кайакан претставит- 
тӗлсем.

— Ех, сӑрнайсем! Епӗ кам!.. Снаш, епӗ кам! 
Ман пекки кам пур таврара? Сысна есӗр, вот и 
вҫо!—тенӗ Йӑван урам тӑрӑх ҫапкаланса пырса 
иртсе кайакан претставиттӗлсене.

Претставиттӗлсем Иӑван ӳсӗррине кура мар 
ҫилленнӗ. Ӑна йарса тытса хурал пӳртне сӗтӗрсе 
кӗнӗ те хулана тийесе кайма хатӗрленнӗ.

Конешнӑ сысна, сыснаран пилӗк хут сыс- 
на есӗр... Пӗлеттӗри есӗр еп пӗлнине?! Конешнӑ 
пӗлместӗр, сирӗнтен пулати в ӑ л .. Хӑвӑр тата вӗ- 
реннӗ ҫынсем тесе мухтанса ҫӳреттӗр].. Пӑккин 
кӑтартаҫҫӗ сирӗн йышшисене!.—терӗ вӑл пуҫ пӳр- 
нине вӑта пӳрнепе шӗвӗр пӳрне хушшине ьинсе 
кӑтартса.

— Кулаксене пӗтеретпӗр! пӗтереттӗр есӗр, 
кӗсре хӳрине, Раман Аниккейььӑ есӗрех мар ӗнтӗ 
вӑл, есӗрех гмар!..—терӗ Йӑван пушшех тапкаланса_.

;— Мӗн ҫиньен калаҫасшӑн вара есӗ, терӗ 
вултса илсе пӗр претставиттӗлӗ

— Раман ҫӑва шӑтӑкӗнье пытанса пурӑннине 
те пӗлместӗр те... а-а-пьху!

Сии.-хыр.

Самӑр вы1ъӑхшӑн.
— Выд^ӑх-т,ӗрлӗх уй>хлӑхӗ иртсе карӗ ӗнтӗ. 

Сирӗн Иккасси ҫыннисем выд,ӑх-ьӗрлӗхсене ла- 
йӑхрах пӑхса усрама вӗренсе ҫитрӗҫ пул) ӗнтӗ ҫак 
иртнӗ камппани вӑхӑтӗнье?

— Лайӑх вӗренсе ҫитрӗҫ. ХӑЛпӗр ҫынсем 
хӑйсен выд)ӑхӗсене самӑргма та хупса лартнӑ.

И е с т.



Вӑрлӑх фоньепе ҫуркунне. Пӑраькав, Канаш, 
Шупашкар райӗҫтӑвкомӗсенье ӗҫлекенсем ҫуркунне 
кӑҫалах пулассине ӗиенмеҫҫӗ. Никам та пӗлмесгха 
халӗ унта тепӗр уйӑх ҫурӑран ҫуркунне пулассине. 
Ҫуракине хатӗрленесси ҫиньен ьиркул^арсем пыр- 
каланӑ та унта, аньах вӗсенье нихӑшӗнье те ҫур- 
кунне кӑҫалах пуласси ҫиньен каламан, тет. Ҫа- 
вӑнпа та вӑл районсенье вӑрлӑх фонтне пит ҫӳрӗк 
пухса пыраҫҫӗ. Вӑрлӑх пухас ӗҫ сӳрӗк пырат, ха- 
рӑссӑн ҫӑвара карса анаслас ӗҫ сӳрӗк пымаст.

Лаша хӳри. Пӑраькав, Сӗнтӗрвӑрри, Тутаркас, 
Улатӑр, Шупашкар районӗсем колхоссем тӑвас 
тӗлӗшпе хӳрере сӗтӗрӗнсе пыраҫҫӗ. Ма сӗтӗрӗнте- 
рес хӳрене. Халӗ, вӗт, сӗтӗрӗнсе ҫӳрекен лаша 
хӳрисене хаьӑпа касса илсе упӑр-тапӑр склатне 
леҫсе параҫҫӗ. Колхоссем тӑвас тӗлӗшпе ӗҫлекен- 
сен хӳрине те касса илсе упӑр-тапӑрсен склатне 
парас.

Сорттировккӑ. Ҫӗрпӳ районӗньи йалӗҫтӑвком- 
сене тырпул йулташлӑхӗ вӑрлӑх тасатакан маш- 
шинсем хӑҫан пырасси ҫиньен плансем панӑ, аньах 
машшинӗсем планпа ҫӳремеҫҫӗ, вӑкӑрпа ҫӳреҫҫӗ. 
Машшинсемпе ҫӳрекенсем плана пӑснӑ пирки, маш- 
шинсене вӑкӑрпа ҫӳретмелле пулнӑ. Вӑкӑрпа ҫӳ- 
ретнӗ пирки ӗнтӗ машшинӗсем йала кӑтартнӑ срок- 
сенье ҫитеймеҫҫӗ. Машшинпа ҫӳрекенсене хӑйсене 
сорттировккӑ витӗр кӑларасси ҫиньен шухӑшла- 
кансем ҫукха.

Ы-ы-ых1 Сивӗҫке!.. Ҫырмапуҫӗньи (Ҫӗрпӳ р.) 
хурал пӳртне йалти хресьенсем кулака вутӑллӑх 
сутса йанӑ _та, халӗ ӗнтӗ урапа ҫинье ларакан пиь- 
кийӗ те, шӑтӑк шатӑк витрийӗ те, ҫуннӑ авӑрлӑ 
пакурӗ  ̂ те—пурте, пурте, пурте: ы-ы-ых! Сивӗ!— 
тесе хӑшӗ кутӑн ҫакӑнса, хӑшӗсем тапкаланса ҫу- 
хӑраҫҫӗ. Ку тӑлӑх-хйрӑксене ҫил те хӗрхенет—шӑп 
ҫӳлтенех шӑлса ӑшӑ усрат, аньах пӗр хыт ьӗрел- 
лӗ_„пушар старӑсти“ ҫех пӗртте хӗрхенмест. Хӑҫан 
унӑн хытӑ ьӗри ҫемҫелесси паллӑ мар.

_ Тропсем Пӑраькав районӗньи 5ӑваш  Улкаш 
йалӗньи ликвитатгӑр Милӳттӗн науккӑсеньен пу- 
риньен ытла арифметӗка йуратат. Ҫитӗннисене 
вӗрентмелли вӑхӑтра тропсем вӗренсе ҫӳ'рет, сӑ- 
махран „половинӑсене“ (тепӗр майлӑ каласан пол- 
путылккӑсене), оҫмушкӑсене, ьбтвӗртсене... Ариф- 
метӗка вӗренсе ҫитнӗ хыҫҫӑн, ӑна кеокрафи вӗ- 
рентме тытӑнмалла. Кеокрафийе хӑй куҫӗпе хӑй 
сӑнаса вӗренсе пытӑр тесе, ӑна тӗнье тӑрӑх кӑлар- 
са йамалла.

Ҫӗнӗ пӗрлешӳ форми. Елӗк районӗньи Кушкӑ- 
Ра Михал Кӗркурт,ӑпа Арҫут Антрейььӑ йатлӑ ар- 
**ан хуҫисене колхоса кӳртнӗ. Нумайрах кулаксене 
илсе тултарсан вӑл пӗрлешӳве колхос теме йура- 
“аст, ,кулхос“ тесе йат памалла. Аван йат, вӗт, 
пулхос, аиьах ӑна йертсе пыракансене аван мар 
йат пырса тивет.

Хӑш-пӗр йалта.
Хбрлб улахра кивб йӑласем пулиана жар.

— Есӗ хӗрлӗ улаха кайатӑнимӗн?
— Ма?
— Питне хӗретнӗрен. К е р — й.

Тӗлӗимелле хӗвзтсем.
Ш ухӑш тытнӑ Йетӗрне райӗҫтМвкомӗ хӑйӗн районӗнън 

мӗн пур акроуҫасткӑсене хисепе илсе хума. Ку, конешнӑ, аван 
ӗҫ. Уъъот, мӗнле калас, сотсиалисӑм, теҫҫӗ.

П ур акроуҫасткӑсем те хӑйсем ҫинъен райӗҫтӑвкома х.ы- 
парсем йарса пӗлгереҫҫӗ. Палтайри уъасткӑ ҫеҫ йарайман. РӖК 
апла та, капла та ъирку.ъарсем ҫырса йарат. анъах Палтайри 
уъасткӑ ҫывӑрат. Ҫухалнӑ уъасткӑ, шыва путна некех.

Йулашкинъен РЕК унта йулашки, татӑклӑ „ноттӑ“ йарат: 
йулашки хут Р Ӗ ^ акроуъастка хӑйӗн ҫинъен пӗлтерме ыйтат, 
ахалӗн, тет, „мерӑсе.м принимат“ тӑвӑпӑр... т. ыт. те.

Тӳрккес акроуъасткӑ шарламаст. Р.1Ка хисеплемест. Ҫ ур 
уйӑхран апъан РЕК йанӑ „ноттӑ“ кайалла ҫавӑрӑнса пырат. 
Унӑн кӗтесси ҫине самӑр сасналлисемпе ҫапла ҫырса хуни пур.

„Сообщаю, что Балдаевс„кий агроучасток фак- 
тически не организован и не оборудован. Он числит- 
ся толЪко на бумаге. Весь участок заключается в 
одном агрономе, который даже и не живет в селе 
Балдаеве. Аграном все время работавт в аппарате 
РИКа“ . (!?.)

Лайӑх ҫатлаттарса хунӑ Ҫук ун пек акроуъасткӑ, пӳрне 
шӗврешкине курни есӗ, РӖК тесе тӑрахланӑ.

Тӗлӗнмелле хӑватсем РӖКра. .Мӗн ъухлӗ хут пӗтернӗ, йун, 
а^уъастки РӖКӑн сӑмси ҫийӗнъех ларнӑ. П.
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Ҫакӑнта ӳкернӗ 21 штук хаҫат, агрӗсӗсем тӑрӑх, 
Шупашкар районӗньи тӗрлӗрен йалсемпе у^реш- 
тенисене (Шупашкар ҫывӑ-хӗн-йи вырӑс йалесене, 
Нарко.мпроса, Наркомсопеса, И иеке, Йанташа, 
Ирхҫирмине, т. ыт. те) кайма тухнӑ пуляӑ мӗн. 
Ан^^ах... тпру!.. Кунта ҫакна каламалла: пуштӑра 
ӗҫлекенсем ку хаҫатсене 5 умкасси йалӗҫгӑвком- 
не пӑрахса хӑварнине пӗлегпӗр, ан-вах ҫав пуштӑ- 
ра ӗҫлекенсемех, хӑйсен пуҫӗсене ӑҫта пӑрачса хӑ- 
варнине пӗлеймесгпӗр. Пӗлекенсем пулсан ҫак ат- 
рӗспа пӗлтерме ыйтатпӑр:

.Чебоксары. Народьый Комиссариат РКИ.“

Ответлӑ. ретактӑр самеҫтитӗлӗ ><. М. Титтов.
Чуиашхит /ӗ  283. гор. Чвбовоар*. Т1 и. „Чувашсвая Кы1 га“ 3 .1ВОз № 675. Нааеч. 10.100 •хх.



П ерекет уй ӑхл ӑхӗн ъ е.
Хӑшпӗр перекет комиҫҫисем курӑнмалли ӗҫсенр 

ҫеҫ тума пикенеҫҫӗ.

— П^рекет кгсси  ь /е кӗ » те  тс р гт ггр  тссен те, ксш-кҫҫи итлсмест. Тата тспӗр кассӑ ҫлекке ырӑя тес? 
ант. ата? Халӗ ӗктӗ хампа аргмсн— виҫшер, аъ&ксен— кншер перекет кӗнеки пулт)ӗ. Еӗсекя ҫнкъе 6 тенк^ 

перекетленсе тӑраТ.


