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Римри папнӑ йатлӑ йытта тытеа утил-сырйона пама вӑхӑт ҫиткӗ ӗнтӗ...



Кун пек ҫынран сыхланӑр.
Сылтӑм уринъен сулахай урн такӑннипе Ҫвис- 

туд)ккӗнӑн йӑвӑр кӗлетки ъут урай ҫине перӗнсе 
анаът»ӗ темонстратсийе кайма вӑхӑт ҫитнине пӗл- 
терме местком пӳлӗмпе кӗрсе кайнӑ ъухне.

— Сахарӑв йулташ! Савӑт трупи кӑшкӑръӗ. 
Мӗкӗрет ант,ах. Кайма вӑхӑт ҫитнӗ. Слушӑш^исене 
пухаси.

— Кала еппин. Пухӑнъъӑр. Ьп ҫиъъас.
Ҫвисту^ккӗн снмӗс куҫӗсем йӑлтӑртатаҫҫӗ. Куҫӗ-

сем йӑлтӑртатнипе мӑнӑ сӑмси пӗъӗкленнӗн ту- 
йӑнат.

— Ну, йулташсем! Пурте темонстратсине!.. Ҫав 
тери... калама ҫук... хӗрӳллӗ хирӗҫер. Паппӑ... Рим- 
ри наппӑна «шуйттан мамашши» патне йарар! Ну, 
тухӑр ӗнтӗ, тухӑр! Епӗр, ӗҫҫыннисем, пӗрпӗринпе 
таъӑ ҫыхӑнса, тӑшмансене хирӗҫ тӑма кирек-хӑҫан 
та хатӗррине пӗтӗм тӗн^ене кӑгартар.

Ҫавӑнтах Ҫвисту.ъккӗн шӑлтӑртаттарса ларакан 
машшинисткӑна вӑрҫса илет:

— Есӗ Римри паппӑна машшинккӑ шӑлтӑртат- 
иипе хӑратас тетӗни? Ай-ай, ай-йай! Ревод)утсишӗн 
тӑрӑшасшӑн мар. Намӑс, намӑс, тесе машшинисгкӑ 
питне хӗрлӗ сӑрсӑрах хӗретсе йарат.

Слушӑшъисем пурте хавассӑн урама тухса строй 
йӗркипе тӑрса кайаҫ;ӗ.

- -  Пӑхха, тетместком претҫетаттӗлӗ ҫумнех пырса 
тӑнӑ Ҫвистуд)ккӗн.—Месткомӑн кам мӗнле тухнине 
асӑрхас пулат А р, Иванов пуҫне усса тухат. Те- 
монстратсине кайасшӑн мар пулмалла. Унӑн ашшӗ- 
амӑшсем кулак тавраш марши?

Местком претҫетаттӗлӗ ним калама пӗлмесӗр 
хм! тесе ҫеҫ сас парат.

Пурте пухӑнса ҫитсен Ҫвистуд^ккӗн ӗҫленӗ уъ- 
рештенири слушӑшъисем йӗпе пӑрлӑ ҫулпала те- 
монстратсине кайаҫҫӗ.

— Петров, мӗн сан уру шуҫса пырат. Пусӑмӑр- 
сем ҫирӗп пулмалла пирӗн пайан, тет Ҫвистуд)ккӗн 
хӑйӗн тепӗр йенъе пыракан йулташне.

Пырсан. пырсан Ҫвистуд)ккӗн стройа йертсе пы- 
раканран хӑйне йалав йӑтма ирӗк пама ыйтрӗ.

— Сансӑрӑнах йӑтӗҫха, терӗ лешӗ.
— Ҫук, хамах йӑтатӑп. Парӑр ӗнтӗ мана, ъ^ст- 

нӑй пес артейнӑйа, ревод)утси йалавне йӑтма. Тӑш- 
иансем куръъӑр мӗнле парттире тӑман ҫынсемех 
ревод)утсишӗн ҫапӑҫса 5унне хума хатӗррине.

Иалява илъӗ илт,ех.
Йурлас! Ревотьутси йурри йурлас.

Йурӑ пуҫланаЕ Йурлат Ҫвистуд)ккӗн. Йанӑрат 
йурӑ. Ҫуртсем ҫийӗн таҫти урамсенех илтӗнет. Ытти 
уърештенисенъен те слушӑшъисем пысӑк колонӑ- 
семпе тухаҫҫӗ. Шкул аъисем унта. Рапоъъисем.

Колонӑна йертсе пыракана ъӗнсе илет Ҫвис- 
туд)ккӗн. Ьлеклет:

— Ҫпиъкӗнӑ йурламаст. Тата ыттисем те пур 
никак йурламаннисем. Епӗ йурламаннисен ҫписки- 
не туса парамха сана. Халӗ асӑрхаса пырам. 
Ыран ҫпискине туса парам. Пирӗн ҫынсем мар 
■ӗсем, тет.

Халӑхпа тулнӑ Хӗрлӗ плошъӑтре миттӗнк пуҫ- 
дшиса кайат. Ораттӑрсен хӗрӳллӗ сӑмахӗсем тӑш- 
мансем ҫннелле тӑрӑяаҫҫӗ. Еҫҫыннисен ъӗрнсем

тӑшмансемпе хирӗҫсе хӗрӳллӗн тапаҫҫӗ... Ораттӑр 
каласа пӗтернӗ хыҫҫӑн урра! кӑшкӑрмалла пулсас- 
сӑн, ҪвистуД)Ккӗн пӗтӗм пыршӑ-пакартинъене.х кӑщ- 
кӑрат. Сасси вӑйлӑ. Мусӑкантсен мӑн какӑрлӑ тру- 
па сасси пек.

Унтан темонстратси партком ҫуръӗ патнелле вӑ- 
рӑмӑн тӑсӑлса малалла кайат.

— Ей, переулккӑсенъе стройран тухса кайакан- 
нисем ан пул5 т,ӑр!~нӑшкӑрат Ҫвистул)ккӗн.

Анъах Ҫвисту/ьчкӗн кӑшкӑрни ахалех, пурте ха- 
вассӑн утса пыраҫҫӗ.

— Епӗ, тет Ҫвисту.ъккӗн хӑйпе йалав йӑтнӑ ком- 
сомолӗса, Римри паппӑ Со/ета хнрӗҫ молеаӗнсем 
тунине ратио тӑрӑх илтсенех, пасартан илнӗ кивӗ 
сӗтеле тулӑ кӑларса пӑрахрӑм.

— Ма пӑрахрӑн тата?
— Пасарта илнӗскер пуп апат ҫисе ларнӑ сӗтел 

пулнӑ пуд), терӗм. Епӗ пупсене вӗт, Римри паппӑ- 
на йуратман пекех, йуратмастӑп, тет.

— Нта!..
Совет ҫуръӗ пятӗнъе каллех миттӗнк. Хӗрӳллӗ 

проттест. Хӗрлӗ йалавсем, паппӑ кӗлеткисем, кӑ- 
питалис кӗлеткисем шалҫа (шуъӑ} ҫиньи турӑшсем 
пек халӑх ҫийӗн курӑнаҫҫӗ. Пӗр самантлӑха Ҫвис- 
туД)Ккӗн 5<ъӗ ҫийӗн салхуллӑх ӗмӗпки иртсекайнӑя 
пек пулат те, анъах ҫавӑнтах ҫухалат.

Ик сехет ҫурӑран темонстрагси саланат.
— Тата нумахрах ҫӳремелле-ьъӗ- Мӗн киле кай- 

ма васкамалла. Куръьӑр паппӑсем.. - терӗ те Ҫвис- 
туД)Кӗн, анъах...

Килте майрипе, ат,и-пӑъисемпе апатланса ларна 
Ъухне, Ҫвистуд)ккӗн темонстратсире курни илтнисе- 
не каласа панӑ:

— Ухмахсем! Така кӗтӳ пек ӑҫталла хӑваланӑ 
ҫавӑнталла кайаҫҫӗ. Урра! кӑшкӑраҫҫӗ. Пӗр слу 
шӑшъи местквм претҫетаттӗлӗпе йӑпатса пыт)ӗ. Йа 
лав йӑтрӗ... Тӗлӗнмелле. Хам ӑшӑмра шухӑшласа 
пыратӑп: ех, ку Совет влаҫне паппӑна фашшиссем 
хӑвӑртрах пӗтерсе хуъъӑръӗ, тетӗп. Пит тарӑхтар- 
са ҫитерт,ӗҫ, вӗт, ӗлӗк кам пулнине тӗрӗслеҫҫӗ 
шуйттансем! Ораттӑрсем: пуршуйсем пирӗнСовета 
хирӗҫ вӑрҫӑ хатӗрлеҫҫӗ, тенине илтсессӗнех, •ьӗрем 
вара кӑрт-кӑрт сиккелесе илет. Хавасланат еппин. 
Ыранах вӑрҫӑ пуҫланаӖ тенине илтсен, тата хытӑ 
хавасланмалла та...—̂ есе ларнӑ хайхи „йалав йӑта- 
кан“ ҪвистуД)Ккӗн. Йулашкин5 ен:

— Парха, Ҫинӑъккӑ, ерех: Пӗрер ъеркке ӗҫӗпӗр... 
паппӑ сывлӑхӗшӗн, тесе васкатнӑ майрине.

— Ну, пӗрерӗшне йанклаттарар еппин. Римри 
паппӑ сывлӑхӗщӗн пултӑр!

Шаклатаҫҫӗ. Еҫеҫҫӗ.
Майрипе шаклатса илнӗ хыҫҫӑн, ъерккине ларг- 

са, вилккӑ илсе, аллипе саккускӑ патне карма ват, 
анъах ҪвистуД)Ккӗнӑн хӑрах ҫанни Т)ерккене_тӗртӗ- 
нет те, -ьеркки ҫӗре ӳксе •ьӑнкӑр тесе тӑкӑнса 
кайа-г.

ҪвистуД)Ккӗнӑн сӑмси^е тути хушшин-ьи картлан- 
ъӑкӗсем пысӑкланса ҫаврашкаланса кайаҫҫӗ.

ИӐВАН М У5И.



„ ПУҪ Ҫ ^ \ В Ӑ Р Ӑ Н Н И П Е “

—  Есӗ пӗркунне ъ^хсене те пӗрлештерсэ пӗр картара усрамалла, тесе приккас пэрса 

1ӗвар1ӗн. Халӗ ъ^)§  нз пӗрлеш ермелле мар тетӗн.

—  '^ӗхсем тесе епӗ ун ъухнэ лашасзне каларӑм. Йупгарса каларӑм еппин.

Йал хушши те урӑхланъӗ 
Йӑлтах ӑрасна,
Те ъӑнах та турри маиъӗ 
Еххӗмм: Еххӗмм а-а-ах!

Киремет те пӗтрг йалшӑн. 
5 ӳклемеҫҫӗ хад),
Ах, ӑҫга вӑл пар.чатарлӑх? 
Турра манъ^ӗ йал.

Колхос, комун тенӗ сасӑ 
Карӗ вӑйлянса.
Манӑн — кунта ҫырӑнсассӑн 
Мӗнле пурнасах.

Н а р ъ ӑ к  х у и х и .
Куҫӑм суккӑр пулас умӗн, 
Хӗрӗх ҫул авал,
Тухтӑрсӑрах йӑлт тӳрлепт)ӗ — 
Курмаст ҫеҫ аньах.

Халб куҫ кӗт пӑсӑлсанах 
'5 упа; тухтӑра,
Ехх-хӗмм! Ехх-ехӗм! Е-еххӗм ах 
Хуйхӑ шутсӑрах.

Халӗ ӗнтӗ комуа тунӑ 
Пӗтӗм йалӗпех,
Темле мурле машшин-плукӑ 
Килнӗ тет лавпех.

Акрамунсем тети тата 
Килнӗ тет пайан,
Ҫӗре темле тӑвар аксан 
Теҫ;ӗ, тет, аван.

.Аҫта ҫӗре тӑвар акма!
Ҫиме те сахал,
Мӗн курасах ку саманпа 
Еххӗм! Еххӗм! А-а-ах!

Ах, ытла та куҫӑм курмас!' 
Колхосрзн хӑрал,
Йӑлт улӑшрӗ самана 
Е-еххӗмм! Е-е-ех хӗмм! А-а-ах!

Марк Аттай.



Х ӑ й ш ӗ н  х ӑ й  т ӳ р ӗ

—  Епӗ йапӑх ӗҫлгки ҫккъен х а ҫ п р г  ҫырнике тӗрӗслеме хаках паъӗҫ те, пӗрте.^1ӗрӗс| 
пулийзрӗ. Т ӗл ӗкм е^е !^   _____________        5

„П 3 п п ӑ“ ҫ и л л е н е т.
Тӗлӗк епӗ куртӑм кӗҫӗр, тӑвансем. Ман пата те- 

мӗн пысӑккӗш сысна пырса нӑриклатма тытӑнт,ӗ 
пек. Малтанах хуллен кӑна нӑриклаткаларӗ. Унтан 
тапратрӗ, ӗсрелӗ, хӑйне пусма тытӑннӑ пек ҫухӑр- 
ма! Хӑранипе картах вӑранса карӑм.

Хытах хӑрарӑм. Хашкакаласа т,ӗлӗм ъӗртсе йа- 
тӑм. Пӑхатӑп—сӗтел ҫинъе хаҫат выртат. Аса ил- 
тӗм вара: каҫхине епӗ вӑл хаҫата вуланӑт,т,ӗ- 
нах калаҫҫӗ ҫав—„ҫывӑрас умӗн киревсӗр йапала 
ҫин|,ен ан шухӑшла“,—тесе.

Хӑҫатӗнъе римски паппӑ, каттолӗксен аслӑ 
пупӗ, ватлӑхра урса кайни ҫинъен ҫырнӑт,ъӗ...

Вӑл паппӑ лӑпкӑ пурӑннӑ, Л ӑ п Ш  уг.мӑхсӗнӗ 
фӗвӗртсе пурӑннӑ. -Унтӑй сасартӑк ӑна пер шӑна 
ҫыртнӑ. Урса кайнӑ вара паппӑ!

— Кӑр-рау-ул! ПоД)шевиксем пупсене персе вӗ- 
лереҫҫӗ, кӑр-раул! ^нркӳсене хупса пӗтереҫҫӗ! Кам 
та кам турра ӗненет- под>шевиксене^хирӗҫ тӑрӑр!

Ӑслӑ ҫынсем ӑна лӑплантарма тӑрӑшнӑ.
— Лӑплан, паппӑ! Суйса панӑ вӗт сана пӗтӗмпех. 

5 арӑн.
Анъах паппӑ ъарӑнман. Ҫав вӑхӑтрах фаприк- 

кантсем, мул хуҫисем паппӑна вӑскӑртма тытӑннӑ:
— Ҫӗмӗрттер, паппӑ! Вӑси, пол^шевиксемҫинелле!
Паппӑ тата хытӑрах кӑшкӑрса йанӑ.

семпе сулкалат, кӗпине ҫурса йанӑ.
— Тсме хӗсӗрлеҫҫӗ! Ҫӑлӑнма пултаракансем—

ҫӑлӑнӑр!
Паппӑ хыҫҫӑн унӑн пур йӑттисем вӗрме тытӑнкӑ.
— Хам, хам, хам... Раҫҫейре пупсене вӗлереҫҫӗ, 

ъиркӳсене ҫӗршерӗн вӑйпа хупаҫҫӗ.
Паппӑ тата хытӑрах ҫухӑрма тапратнӑ:
— Пол)шевиксене вилӗм! Совет Сойусӗ ҫине 

„ҫветгуй" поххот тума ъснетӗп. Ҫӑлӑр Раҫҫейе! 
Пол)шевиксем ҫине вӑрҫяпа! Ур-рра! Шайттан 
пофшевикӗсем, пурӑнсан-пурӑнсан вӗсем мана тӑ 
фӗрлуҫҫипе хыҫалтан парӗҫ! Ей, турӑ, панккирсем- 
пе фашшиссем, поф1.нҪниксенҫ пӗтерме пулӑшӑр!

Ҫав вӑхӑтрах, пп'_';1е1д-арисӗм кулаҫҫӗ:
— Ҫӑвӑрна хуп,* „ҫветтуй" атте. Сирӗн Пӗккисе- 

не епир пит лайӑх пӗлӗтпӗр.=. ^йрнӳсемпе пуп- 
сенъе мар кунта ӗҫ. Пӗлетпӗр. Вӑрҫӑ пуҫласа Йа' 
расшӑн есӗ, паппӑ. Пуршуйсен йытти вӗт ес! Емӗ- 
рӗсем кӗскелсе килнине сисеттӗр те, ҫап.ла кӑш- 
кӑрма тапрататтӑр вара... Ант,ах сире ытла иртӗи' 
мех памӑпӑрха! ------

Епӗр хамӑр та питех хӑрама шухӑшламастпӑрха. 
Римри паппӑсем те, мамӑсем те вӑратас ҫук пире. 
Авӑ, шурӑ пантитсемпе Киттай йанралӗсем те пи-' 
рӗнпе вӑрҫма тӑъӗҫ те... Пулӑймарӗ! Пӑтӑ сахал- 
тарах ҫинӗха!.

1 ире лӑпкӑн ӗҫлеме кансӗрлрсен -еп ӗр  те ҫил>- 
ленме пултаратпӑр. А пӗр ҫилленсен епӗр хытӑ> 
ҫилленетпӗр, такама та сирпӗтме хзтӗр. П.П—И,



К ӑ к л а н н ӑ .
— Раску-у-у-ла-а-а-ъӗт... Ах тур каҫартӑрах, сӑ- 

маххи мӗнле! Тӗттӗм сӑмах, ку сӑмах мӗне пӗл- 
терннне пӗлме те арҫуринъен пуҫне никам та пӗлес 
ҫук... Анланма хӗн...

Йалсовет ҫекреттарӗ тарӑнӑн шухӑшласа хӑЯӗн 
таса мар сӑмса шӑтӑкӗсене пысӑк пӳрнисене ъиксе 
•§аврӗ те:

— Ап-^ь-ху! Сывлӑхлӑ пултӑр! Раску-у-у... Ан-т-а-а. 
Ну сӑмах та сӑмах, ку сӑмахха ӑнланас пулсан пӗр 
ъетвӗрт ҫуттисӗр^нийепле те май кӳрес ҫук...

— Никкаиор Йӑванъ, кунта районран темскер 
хут пекки илсе килсе панӑ. Унта темскер, кулак- 
сене рас-кула-ьит тӑвасси ҫинъен ҫырнӑ, кулаъит 
сӑмахӗ паллах ӗнгӗ кулзксем ҫин-ьен ҫырни, рас 
тенине нийепле те ӑнланаймастӑп...

Йалсозет претҫетаттӗлӗ хут татӑккине хӑй ал- 
лине ил5ӗ те, ҫамкине картлантарса хӗремесленсех 
саспа^ллясене пӗрер пӗр-т,ӗн суйласа пырса ӑнлан- 
ма тӑрӑшрӗ. *

— Кам пӗлет... тен кулаксене колхоса кӗртме 
йурамасг тенӗ унта, тен 'ьышкӑпа йанахран пар- 
каламалла тенӗ?..

— Ҫу-ук, Никканор Йӑван’5, унта мӗн те пулин 
урӑххн ҫнн-ьен ҫырмани...

— Тӗн вӗсене ҫӑка хуппине шуратнӑ пек ҫарат- 
са илсе тӗн^ье тӑрӑх ҫапкаланса ҫӳреме кӑларса 
йарасси ҫин^ьен ҫырнӑ унта?

— Ай, мӗн ухмахланатӑн есӗ, Йӑван’5 , ҫыннисем 
пурлӑхне ҫӗр ҫывӑрмасӑр ӗҫлесе гунӑ, есӗ ҫаратса 
илес тетӗн... Уншӑн таккой пӗҫертме пултараҫҫӗ 
пире..;

— Есреллӗ ҫӗтсе тӑктӑр весен •^ирккуфарне, ни- 
хӑҫан та пӳтлӗ 'бӗлхепе ҫырмаҫҫӗ, есӗ пур кунта, 
пуҫна ҫӗмӗрсе лар!..

— Епӗ вултса илтӗм, Никканор Йӑванъ, тупӑта 
туршӑн та вултса илтӗм! Ак итле..

Ҫекреттар претҫетаттӗле темӗн ҫин^ен хӗрӳллӗн 
каласа ӑнлантар.ма пуҫларӗ. Лешӗ ӑна хирӗҫ пӑр- 
ҫа урапи пек лапсӑркка ҫӳҫлӗ пуҫӗпе сулласа... «во, 
во, маттур, аха ну-и пуҫ та сан, йулташ ҫекрет- 
тар!»..

Ирхине йалсове-5ӗ -5ипер сухаллӑ, ӑшӑ тӑлӑплӑ 
ҫынсемпе тулнӑ. Вӗсем пурте, нимӗн -5ӗнмесӗр ха- 
йар йалсовет претҫетаттӗлӗ ҫине ҫиленнӗ пек пул- 
са пӑхса тӑнӑ.

— Раскула-5ит тума хушнӑ сире, [йун ҫӑташӗ- 
сене... ^

— Кӑна мӗнле ӑнланмалла, Никканор Йӑ- 
«ан-^^бӑ?

— Мол^^ат! Кӑтартӑп сире мӗнле ӑнланмаллине!
Ну, мӗнле, кулак шутӗн-5ен тухма шухӑшлаттӑ-

ри, ҫуки?
— Епӗр мӗн, йулташ претҫетатлӗ, епӗр килӗ- 

шетпӗр, ытлашши опитӑ тумӑн ӗнтӗ...
— Тоттӑ! Пусса лапъӑтмалла сире кӑмпасене!
— Хӗреҫӳ ҫук сан мӑйӑнта, Никканор, епӗр не- 

ушлӗ етем мар вара?
— Молъат! Етем пулсан сире кулак шутӗнъе 

те тыгас ҫук!..
— Епӗр мӗн, епӗр ратах уншӑн, влаҫа хирӗҫ 

пыма ҫук...
— То-ттӑ! Пуринъен малтан хыснанаикнерсыс- 

"« ҫури, пӗрер тӑлӑп парӑр, асту, тӑлӑпӗсем ҫӗпӗ 
пулъ^^ӑр. Унтан: „пире пур пек налоксенъен хӑ-

тарса суйлав правине пама ыйтатпӑр. Малашне 
пире кулак шутӗнъе ан шуглӑр, влаҫа хиргҫ тӑ- 
мастпзр, йӑлӑхтаръӗ вӑл ӗҫ пире“, тесе сайавлени 
ҫырса парӑр. Анлантӑри?

— Тур ҫырлахтӑрах, мӗнле ӑнланас мар-ха! Не- 
ушлӗ епӗр влаҫа хирӗҫ! Суйлав прав’яне те параҫ- 
ҫӗ пире? Ехм-а-а, кӗрешер-ха май килнӗ •5ухне, 
тен -^иперех пурӑнса кайӑпӑр...

Астӑвӑр, сайавленисем пайанах хатӗр пул^- 
•5ӑр, сысна ҫурисемпе тӑлӑпсене те ан манӑр... Ку- 
лаксене епӗр татах та тупӑпӑр, нумайтарах пул-^- 
•^ӑрха кулаксем! Епӗр кӑтартӑпӑр...

Тепӗр куннех ҫекреттар хулана вӑрӑм, -йӑсланка 
хут ҫырса йанӑ: „хисеплӗ район, сиреҫакна ҫырса 
пӗлтеретпӗр, пирӗн йалта хад) кулаксем пӗтрӗҫ ӗн- 
тӗ. Вӗсем налокран хӑтӑлма, малашне йун сҫекен- 
сен йатне пӑрахма кирек хӑҫан та хатӗр. Пурте 
ирӗккӗнех килӗшрӗҫ. Малашне теплерен кулаксем 
Совет влаҫне кирлӗ пулсзн, епӗр вӗсене •5ухӑнпа 
вӑтам хрес^^енсенъен туса хатӗрлерӗмӗр. Малашне 
вӗсем налок тӳллекеннисем, халӑх ҫине тухма та 
суйлав правипе усӑ курмаҫҫӗ. Кирлех пулсан, епӗр 
вӗсене те кулак шутӗньен кӑларма пултаратпӑр. 
Тӑлӑппа сысна ҫурисене Ҫӑрттан Ҫитӑрӗсӗр пуҫне 
пурте илсе пы^ӗҫ, Ҫӑрттан Ҫитӑрӗ вӑл йалта •5И 
кутӑнраххи, тата шулӗк вӑл“...

Тепӗр икӗ кунтан хуларан пӗр портфӗллӗ куҫ- 
лӑхлӑскер, унпа пӗрле икӗ милитси кӗрлесе ҫит- 
рӗҫ.

Ҫӑрттан Ҫитӑрӗ йалсоветне сысна ҫурине каш- 
кӑртса пынӑ. Пӳртӳм вӗҫӗн^е кӳлсе тӑратнӑ лаша 
кайассине кӗтсе тӗлӗрсе тӑнӑ. Ку лаз ҫин^е прет- 
ҫетатлӗпе ҫекреттар ларнӑ, икӗ айаккин^е пӗрер 
милитси...

— Ох, шуйттан кӗвенти, май килмерӗ...
Пойархкӗя П.

~  Ы вӑяӑм, есб шкулта кӑҫал 1 -мӑш класзтн 2-мӑш клас» 
куҫаймастӑн пулӗ.

— Аттв, ан хӑэа: ес§ кулахсзн клтсӗнъвн прэпэттарисан 
класна куҫнӑ пахах ҫӑмӑплӑн куҫӗл.



Тӑхӑрвун тӑхӑр кило.
Ку камппани никам кӗтмен ҫӗртен сиксе тухрӗ. 

Кунашкал камппани пулассине, ^ӑннипе каласан, 
Хӑнкӑрма кассисем тӗлӗкре те тӗлленмен...

Пӗр илемлӗ ир хсрлӗ пӗсехеллӗ пионерсем хурал 
пӳр^ӗ. кӑпиратив, шкул ҫтенисем ҫумнетемӗн пысӑк- 
кӗш пӗлтерӳсем ҫапса тултарт,ӗҫ:

— Пурне те, пурне те! камӑн укҫа тупас килет 
—тараккансем тытма тапратӑр, хафхи вӑхӑтра 
тараккансем хатӗрлемелли камппапи пуҫлаяса кайат. 
Пӗр кило таракканшӑн 10 тенкӗ тӳлеҫҫӗ. Ытларах 
пухакансене премисем пулаҫҫӗ...

— Васкӑр! Вӑхӑт нумай мар! Тараккансем хатӗр- 
лемелли камппани пср ерне хушши ҫеҫ пыраЕ 
Ҫ: вӑнпа та пурин те тараккансене вӗлерсе пухма 
тытӑималла.

— Пӗр килокрам тараккан 10 тенкӗ!
— Таркакан скла^ӗ — шкулта!
— Укҫа тупма май пур 5 у х -- ан ҫывӑрӑр! иртен 

пуҫласа каҫ^енех илеҫҫӗ!

— Самана! — терӗ Уртемей му^и, лӗҫҫине ҫапса. 
—Пурнӑҫ, унта-кунта кантӑр вӑрри! Тараккан сутса 
укҫа тумалли вӑхӑт ҫитрӗ, а? Кайса калас ^асрах 
кар^ӑка...

— У—уй, пыратха ку, пыраӖ — вӗтӗлтетме тап- 
ратрӗ Урине инке. — Пурне пуҫтарсан манӑн пӳртре 
тараккан пӗр вунӑ километтӑр та пулӗ.. Тӑрас мар 
кунта, вӗҫтерес килелле хӑвӑртрах!... Таҫта, ҫынсен- 
5 ен кайа йулӑни тата .. Ата, Мархва, ес те кнлелле 
ут1 Тараккан сутса укҫа илни шӗвӗр пӳрне хӑпарса

Епӗр пурке Т8 пултаратпӑр текен.
Еяӗк райӗҫтӑвкомӗнъи Антрейӑв й. Савелйӗв уъитде рас- 
кулаъӗт тунине Ъ ӑваш  Тӗпӗҫтӑвкомӗ тӳрлетме хуш са йа- 
нӑ хут ҫине ҫапла ресол,утси з^’нӑ; .Реш енне операцион- 
вой тройки окончательное и о(1жалованню ие подлеж ит', 
тесе ал пуснз.

— Мби йбтса пыран капла тарелкӑ ҫмиъе?
— Ку-иТ Ку Елбк райббтбвкоабмън Аатрейбв хӑлхисеи. Унбя- 

тбмпуҫри хӑлхи, тӑмран туиӑскер, типса кайса татблсл ӳинб. 
Татблса )киб т«. Ъ^ваш Тбп ҫтбвкомбла Опкон капаиин» ялтвй- 
чи  пулнб.

кайа^^ен кӑн^ала арласа укҫа тупнӑ пекех пулмӗ! 
Ата!

... Кӑнтӑрла^^ен пӗтӗм йал пӑтранса карӗ. Тарак- 
кансем ҫип^ен кӑна йалта сӑмах.

— Таракканне Амерӗке сутма пухаҫҫӗ тет ӑна. 
Унта таракканран ҫу тумалли май шутласа кӑларнӑ, 
тет.

^— А^пит те авэнҫке ку! Ма хад, тин шухӑшласа 
кӑларнӑши кӑна? Хали^^ен темӗн ^ухлӗ укҫа тупма 
пула5 5 ӗ вӗт... Пирӗн ӗнтӗ пӗр вунӑ ҫул хушши 
пӳрт тулли тараккан...

— Ытла пӗтӗмпех пӗтерес пулмаст, ваҫка. Йӑх- 
лӑх хӑварас пулат пӗртак. Пӗрре пуҫланӑ ӗҫе кашни 
ҫулах туса пыраҫҫӗ пуд) ӗнтӗ...

...Ҫӑл кутӗн^е «раскула5 5 ит» тунӑ Йехрем кулак 
арӑмӗ, кӗреҫе шӑллӑ Маттӗрне, хӗрарӑмсене ҫапла 
калама тытӑн^ӗ;

— Пухӑрах, пухӑрах хӑвӑра ваффи... Мӗн ваффи 
пухаҫҫӗ теттӗр вӑл тараккансене? Акӑ, курӑр вӑт: 
сире хӑвӑрах колхосра тараккан ҫӑнӑхӗн^ен пӗҫернӗ 
нимӗр ҫитерме тапратаҫҫӗ! Л у^^ӑ ан хатланӑр вӑл 
тараккан пухас ӗҫпе..

Ан^ах кулак арӑмне нумай калаҫма памарӗҫ. 
Тутар Хветли тенӗскер ӑна кӑшт ҫеҫ кӗвентепе 
хулпуҫҫи урлӑ тӑхантартса йамарӗ.

— Суйатӑн, ҫтервӑ! Ҫакнашкал камппанисем пуҫ- 
лансан вара есӗр йаланах шӑлсене йӗрме тытӑнат- 
тӑр.. Сире туфккин Совет влаҫӗн ӗҫӗсене ^ӑрман- 
тарса пултӑр! Мол^^ат!

Калатпиҫ — кӑшт кӑна кулак маткине кӗвенте 
ҫекленмерӗ..

* *
...Тепӗр кунне кӑнтӑрла ҫитнӗ 5 ух шкулалла 

тараккан йӑтнӑ ҫынсем утни курӑнма пуҫларӗ. Хӑшӗ 
хутаҫпа, хӑшӗ кушелпе, теприсем михсем ӑшнех 
тултарнӑ.

Шкул ҫеннӗкӗн^е — тӗп склат. Пӑхсанах паллӑ, 
такам та курмалла ҫырса ҫапнӑ:

— «Тараккан илсе хатӗрлекен кантурӑн тӗп 
скла^ӗ»... Вывӗскӑ айӗн^е — парттӑ. Парттӑ ҫин^е 
тараса.

1ӗр сӑмахпа — пурте пур. 5 ^Ҫ ъеҫтйу, вырӑсла 
каласан.

Пӗр пионер тарасапа турттараъ тепри склаталла 
вырнаҫтарат, иккӗн ҫырса пыраҫҫӗ...

— Пӗрремӗш...—терӗ тараса патӗн^е тӑракан 
кӑвак куҫлӑ пионер, Уртемей му^и аллин^ен пӗр 
кӳшел тараккан илсе. — Ҫыр, Арҫук: Уртемей 
Упрам5 - 2'/2 кило...

— Иккӗмӗш — Кӑлтӑрпи Ваҫлийӗ — 3 кило...
—■ Малалла! — терӗ ҫырса пыраканни. — Кунхыҫ- 

ҫӑн кам?
Куҫма Мӑнттайӗв — 4 кило!

— Урине Вӑрӑмхӳрейӗвӑ — 7 кило!
— Пӑраски Урхантийккӗн — 5 кило!
И карӗ, и-и карӗ-ӗ тапранса тараккансем хатӗр- 

лес ӗҫ. Пионерсем турттарса ӗлкереймеҫҫӗ. Халӑх 
йӑванат, йӑванат шкул патнелле...

Сасартӑк кам мӗн ^ухле леҫнине ҫырса ларакан 
пионер парттӑ ҫине сиксе тӑ^ӗ...

— лулташсем, терӗ, — вӑл. — Тараккан илсе ха- 
тӗрлес камппани пирӗн питӗ лайӑх пырат ӗнтӗ... 
Авӑ, халӑх татах килетха кунталла. Ан^ах укҫине 
епӗр пайанах пама пултараймастпӑр, мӗншӗн тесен...



пӗр йен^ен хал) вӑхӑт ҫук пирӗн, пурин^ен те илсе 
ҫитерес пулат, тепӗр йен^ен укҫа илме кайнисем 
тавзрнаймарӗҫха... Укҫа ик кунтан, вырсарникун 
пулаЕ. Ун -5ухне пур те килӗр... Йурӗ-иУ

Йурамасӑр, йурат, — терӗ Уртемей му^и. Халех 
илсен те пӑсмасаьӗ теха...

— Ик кун — нумайах марҫке...
Ӑна кӗткелӗпӗр...

— Хад) кансӗрлер мар еппин.
...Тараккан хатӗрлес камппани иртсен тата мӗн 

хатӗрлемелли камппани пуҫланма пултарасси ҫин- 
ьен калаҫкаласа, малтан пынисем саланма пуҫларӗҫ 
„Тараккан скла^ӗн^е" малтанхи пек ӗҫлесе йул^ӗҫ.

— Тимӗркке Петӗрӗ — 3 кило...
— Мӑнтӑр Микке — 2=*'т кило.
— Сурӑх ПаЦ)Кки Мӗтрийӗ — 6 кило...

— Ну, тараккан кӑмиссарӗ, сан ӗҫсем мӗнлеха? 
—ыйтрӗ вырсарникун ирхине кӑпираттив пуҫлӑхӗ 
пионер отре^сн вошаттӑйӗн^ен.

— Аптрамастпӑрха, ~  терӗ леш, хӑрах куҫне ^ӗй- 
йен хӗссе. — Шуткӑ мар ваҫка, пӗтӗмпе шутласан

99 кило та ҫурӑ тараккап пухрӑмӑр... Пӗр ^ӑлан 
туп тулли йӑтӑнса выртат.

— Маттур есӗр, мурсем...
— Мӗнрен?
— А шӗвӗртме пит пултараттӑр...
— Ни550во.
— А пӗрте-пӗр халӑх пайан пунттӑ тума тапран- 

сан, е? Тытса кутӑн ҫакаҫҫӗ вӗт, е?
— Но-о, — терӗ „тараккан пуҫлӑхӗ“. Хӑйсенех 

усӑ вӗг...

Сӑмсине шарт! шӑнкартса пе^ӗ те, шкул патнелле 
5 упрӗ.

*
...Пуху шап кӑнтарла пуҫлан^ӗ. Пурте пухӑннӑ 

унта: ватти, вӗтти, уксакки, суккӑрри. Укҫа пама 
пуҫли5 5 ен малтан вӗсене тараккан хатӗрлес камп- 
пани мӗнле иртни ҫин^ен токлат туса пама пулнӑ 
„тараккан кӑмиссарӗсем“...

— Хисеплӗ йулташсем! — терӗ „пуҫлӑхӗсен^ен" 
пӗрри. — Тараккансем илсе хатӗрлес ӗҫре есӗр пире 
ҫав тери хастаррӑн пулӑшассине кӗтмен те епӗр... 
Тав сире, пысӑк тав... Пӳрт таврашӗн^и 5 и кирев- 
сӗр йапаласене пӗтерме пулӑшнӑшӑн. Каласан тӗлӗн- 
мелле — 99 кило та ҫурӑ пухӑн^ӗ вӗт! Пӗр ^ӑлан 
тултартӑмӑр. Ха.ф,  ̂ авӑ, а^асем вӗсене кӑсӑйасем 
ваД)Д)И пӗтӗмпех кӑларса тӑкрӗҫ...

— Мӗнле апла?
— Ма кӑларса тӑкрӗҫ?
— Укҫа... хӑҫан параттӑр?
„Пуҫлӑх“ кулса йа^ӗ.
— Тӗлӗнмелле сиртен!.. Нивушлӗ вара тараккан 

мӗн тума та пулин кирлӗ пулма пултарат? Кам 
каларӗ сире? Епӗр вӗт... хрес^енсен пӳр^ӗсен^и 
тараккансене йепле те пулин пӗтерес тесе кӑна 
хӑтлантӑмӑр. Хад) пӗтертӗмӗр ӗнтӗ... Хад>тата хӑнкла 
хатӗрлемелли камппани пуҫлас тетпӗр... Хатӗрлесе 
параттӑри?

...Пуху 5 ӗнмерӗ.

Леун. Ак

Ликвитаттӑр Проххӑр.
— Ма^рон, нирӗн уъъитлӗ Проххӑр 

Троффимъӑ ма килмерӗ, вара?!.
— Теме килмерӗ-ҫке... кам пӗлет...
Хӗрарӑмсем ҫакнашкал шавлакаласа

кӗтсе лараҫҫӗ ликвитаттӑра.
Кӗтрӗҫ-кӗтрӗҫ... Ъ атуккассинъе (Ҫӗрпӳ 

районӗ) вӗрентекен ликвитаттӑр Трофимӑв 
шкула пымаст. Пӗр саспаллн вӗренмесӗ- 
рех килӗсене саланаҫҫӗ...

Ҫак вӑхӑтра пирӗн „паттӑр“ (керой?!) 
Трофимӑв ПТӗнерпуҫӗнъе (Ҫӗрпӳ р.) хӑйӗн 
савнӑ тусӗ—йал кулакӗ Лӑриван Ухваниҫӗ 
патӗнъе сӑра стаканӗсене шаклатса ӳпӗн- 
терсе ларнӑ.

— Ухваниҫ, манӑн шкула вӗрентме кай- 
малла... кайа йултӑм пулас... Ҫӗрле пулса 
кайрӗ ӗнтӗ...

— Ш кула мӗн тума... вӗрентме кайан... 
Сана пайанлӑха вӗрентме каймасан та ша- 
лу параҫҫӗ вӗт...

— Епӗ кунта ӗҫкӗре пулнине никам та 
пӗлмест-ҫке. Тата епӗ суйма та пултаратӑп: 
манран ,ма вӗрентмерӗн ' тесе ыйтсан, 
епӗ .маиӑн пуҫ ыратрӗ* тесе калатӑп. 
Манӑн пуҫ ҫамкаллӑ-ха, терӗ хӑй те.

Кайран, тенӗр кунне шкула вӗрентме 
пырса кӗрет;

— Ма вӗренекенсем ҫук?!. Мӗншӗн пу- 
хӑнман?!

— Пайан вӗрентмелле кун маръъӗ-ҫке... 
Мӗнле есӗ вӗрентесшӗн тата?!

— ?! Мансах кайнӑ,—тесе шкул алӑкне 
■палт! хупса шкултан тухса кайрӗ.

Пӗр кун пымарӗ.
Тепӗр кун пымарӗ...
Са1(,аттине „ликвитирова1 “ тума пуҫла- 

Рӗ. Ҫав кунсем хушшннъе пирӗн ъаплӑ 
.керой* авланма шут тыта1 .

Т у м х а х с е м .
— Авланяс-тӑк, авланас!!. лайӑхрах хӗр 

илес!.. тесе, Ш ӗнерпуҫне хӗр вӑрлама 
тухса кайат.

Ш ӗнерпуҫне ҫитсен Л авра1{,' М ӗтри' 
патне пырса кӗрет.

—  Мӗтри пиъъе, хӗрна пар?!.
— Епӗ... аъам... хӗр пама пултараймас- 

тӑп. Вӑл хӑй пырас тесен пырӗ...
— Майок, каъъп пыратна?..
Майок ним ъӗнмесӗрех тухса тарат...
Ха.^ьхи пирӗн Проххӑр маттур аллисемпе 

Майука йӑтат те, ҫуна ҫине...
Ҫапла вара Тивӗше...
Пирӗн паттӑр ликвитаттӑр авланъӗ те, 

ҫапах та ҫакӑн хыҫҫӑн, татах .авлантарас- 
сине“ шанатпӑр.

ПАВ. ИШЕТЕР.

Ы л т т ӑ н.
— Вӑхӑт—ылттӑн! теҫҫӗ Амерӗк ҫын- 

нисем ылттӑна йуратнипе.
— Вӑхӑт ылПгӑнтан та хаклӑ! кӑшкӑ- 

раҫсӗ пирӗннисем.
—  Пӗр минут тем хак тӑрӑВ мухтанат- 

пӑр ӑмӑртсах вӑхӑтпа.
— Вӑхӑта иртерме йурамаст! Вӑхӑт пире 

кӗтмест. Йапалана вӑхӑтра тӑвас пулат. 
Ҫиъъас пуҫламалла! Пирӗн пионеротреъӗ- 
сем ҫывраҫҫӗ. Ҫак ернерех пионер вошат- 
тӑйсемпе, помошнӗксемпе .инструктивнӑй 
совешъани* иртермелле,—терӗ Елӗк рай- 
комолӗнън пионер пуҫлӑхӗ Толмаъъов.

Хыҫҫӑнах;

С р о ч н 0.
Вожатым всех пионеротрядов н их 

поиощиикам на 31 января назначено 
участкввое совещание в с. Б-Кыме.

Повестка дня:

1. Как планировать работу отряда.
2. О сборе утильсырья.
3. Разные.

Явка обязательна. В случае неявкк
будут приняты строжайшие меры.

Делопроизводитель—Куприянов.
Сапалартҫ хут йалсене.
Йанварӗн 31-мӗшӗ. "^тм а  ҫук сивӗ. 

15—20 йалтан 26 вошаттӑй, пулас „стро- 
ки мерӑ*ран хӑраса, пиъӗсене тӑм илтерсе, 
52 сӑмса шӑтӑкӗ виттӗр сывламасӑрах пӑс 
кӑлтарса ҫитрӗҫ.

— Ой,„хырӑмсем выҫрӗҫ! Ъ ас кнлеҫҫӗ- 
ши хут. Аҫта пулат-ши? Мӑн-Вылра ъу- 
паҫҫӗ пионерсем, вошаттӑйсем хырӑмӗ- 
сене хыпаласа.

— Кайас,навернӑ, килмеҫҫӗ уш  Елӗкрен.
— Халӗ тин килмеҫҫӗ уш , хӗвел анъӗ.
— Кайас, ырана йулас мар.Хӑйсем ъӗ- 

неҫҫӗ тата йӗксӗксем.
— Урӑх уш нихҫан та  ҫук, пухӑнмаст- 

пӑр хут тӑрӑх, милитси тытса кнлмесӗр.
Ир пуҫласа каҫъен кӗтсен тӑм илнӗ 

питсене ъӗркесе, кӗтсе илмесӗрех йатлаҫ- 
са саланъӗҫ вошаттӑйсем. Ҫук, килмерӗҫ 
.инструктивнӑй совешъани* тӑваканнисем.

Акӑ ӗнтӗ, пӗлӗр халӗ— вӑхӑт пирӗншӗш 
мӗн хак тӑнине! 26 ҫын 7—8—10 ҫухрӑм 
утса пӗр кун иртерни вӑхӑт мар-ши,'Год- 
маъъов? Вӑхӑт! Вӑхӑт иртермесерех Елӗк 
районӗнъи пионер нуҫлӑхне—Тодмаддова 
вӑхӑтпа паллаштармалла.

Н. ЪУРхай.



йӗ к е х ӳ р е с е м
Хӑш т» иӗр ҫын укҫа пухма ӑста вӗреннӗ. Тит 

Пракахвине илер. Вӑл мӗнле майпа ун^ул укҫа- 
теикӗ пухнине йалӗпе ыйтса тухсан та каласа пара- 
кан тупӑнас ҫук.

— Мур пӗлети ӑиа!
Нумайӗшӗ ужӑн ун^ул укҫа пуррине шанасшӑн 

мар.
— Аплах мар пулӗ. Ӑҫта-а ун^ул пухма! - - теҫҫӗ 

аллисене саркаласа.
Епӗ те манас ҫук^ӗ те, вӑл хӑй „куҫҫуф витӗр" 

каласа па^ӗ.
Йӗркипе каласа парам. Пӗрре^епӗр йулташпа 

района кӑмантировкка кайрӑмӑр. Йалсовет претҫе- 
таттӗлӗ хушнипе пирӗн ҫак Пракахви патне хват- 
тере кӗрсе выртма тӳрӗ кил^ӗ.

— Ҫавӑита йарас сире, вӗсен пӳр^ӗ ирӗк, ӗҫлеме 
нит аван, — терӗҫ претҫетаттӗлпе йалисполнигтӗл.

— Есӗр ӑҫта йараттӑр — ҫавӑнта кайатпӑр, терӗ- 
мӗр епӗр. — Пире пурпӗр. Пӗр ҫӗр выртма ӑҫта 
та йурат.

Пракахви пире хавассӑн йышӑн^ӗ. Кӑмӑлӗ ҫав 
тери аван унӑн.

— Хуларан килекен ҫынсене йурататӑп епӗ, 
кифӑрах — йыхӑр^ӗ вӑл пире.—'Калаҫса ларма пит 
аван вара вӗсемпеле. Кӗркелесе тухаҫҫӗ вара ман 
иата. Акӑ койккӑ. 5^® ӑшӑтас-и?

Маи йулташ урине шыв витнӗ (ура шӑнсан ӳт-пӳ 
те шӑн*т). Вӑл пит калаҫасшӑн мар, ҫавӑнпа манӑн 
нкӗ ҫыншӑн калаҫма Йӑвӑр килет.

Хӑшпӗр ҫынтан ҫӑварӗн^ен шӗшлӗпе хӑйӑрсан 
та пӗр сӑмах тупма ҫук, тепри пӗр тӑтӑшран виҫ 
кун калаҫма пултарат. — Итлесе кӑна лар.

Пракахви пирӗн „иккӗмӗш сурт“ ушкӑнӗн^ен. 
Калаҫма ӳркенекеннийех мар. 5^® лартӑмӑр.

— Хам епӗ ^ей йуратмастӑп, — терӗ вӑл, — сӑра 
пулсан трукое тело. мӗскер вӑл. Шӑла ҫеҫ 
иӗтерет. Ӑҫта ӗҫлетӗрха есӗр?

Епӗр каларӑмӑр — Ӑхӑ, йураЕ Аван ӗҫ. Нумай 
иулмаст манӑн пӗр инкек пул^ӗ, — пуҫласа йа^ӗ 
*ӑл, пирӗн йатсене, миҫе ҫултине, ӑҫта ҫуралнине 
ыйтса, тӗп^есе пӗтерсен.

— Мӗнле инкек? — ыйтрӗ унтан йулташ. — Хад> 
вӑл ӑшӑнвӑ хыҫҫӑн кулкаласа ҫеҫ ларат.

Пракахви кутник ҫине урине хуҫса лар^ӗ. 5бР* 
нил савӑтпысакӗш ^ӗлӗмне тапак тултарса тивертсе 
йа^ӗ те, пит пысӑк кӑна ларлаттарса сур^ӗ пыл- 
фӑклӑ урайне.

— Килнӗ пӗр ҫынна каласа култаран ӗнтӗ, ухмах- 
лӑхупа мухтанатни? — ҫиленсе кӑшкӑр^ӗ ву^ах 
умӗн^е тӑракан арӑмӗ. Хаҫат ҫине ҫыраҫха акӑ.

— Ҫыр5 5 ӗр ҫав! Есӗр хаҫатра ӗҫлетпӗр тетӗр 
»ӗт-ха, — сиксе тӑрса пы^ӗ пирӗн ума.

— Ҫавӑнта, терӗмӗр епер.
— Вӑт, апла пулсан, ҫырӑр, опесаттӗлнӑ ҫырӑр. 

Ыттисем ӑса кӗ^^ӗр — пӳрнипе тӗртет вӑл сакӑ 
ҫин^е выртакан хаҫата.

Каҫ пулса ҫитрӗ. Хӗвел анӗҫ йен^е (пах^а) 5 ӳре- 
фесем ҫуккипе пӳртре тӗтгӗм, пӗр Пракахви ^ӗлӗмӗ 
ҫеҫ ҫӗрлехи кашкӑр куҫӗ пек мӗлтӗртетет.

— Уйӑх ытла епӗ ҫавӑн хыҫҫӑн калаҫайми пул- 
тӑм—пӑркаланат вӑл пирӗн умра —Шухӑшлӑрха 
*сӗр, ҫавӑн 5 ул укҫа сайа кайтӑрта.

— Е-еех, ку иккенне пӗлнӗ пулсан—кӗпе ҫаннипе 
шӑлса ил^ӗ вӑл куҫҫулне.

Епӗр тӗлӗнсе пӑхса ларатпӑр. Ни камне каласа
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памаст, ни калаҫма ^арӑнмаст. Ҫул ҫин^е хаҫатсем 
вулайман, ирхине ир тӑмалла.

— Ламппӑ пури санӑн?—систеръӗ ӑна йулташ,
— Пур та, ҫутма вӑхӑт ҫитмен, перекетлӗ пурӑнса 

ҫӗнӗрен укҫа пухатӑп, аптӑранӑ йенне—терӗ вӑл 
вырӑнне кайса ларса.

Мӗн тӑвас, пирӗн те килӗшмелле пулъӗ.
— Хуйхӑпа 5 ут ҫеҫ вилеттӗм, матка аран ^ӗртрӗ, 

ав ыйтӑр хӑйӗн^ен—тӑсса кӑтартрӗ вӑд арӑмӗ йенне.
— Е-ей, ват супнӑ-ӑ, ватӑлса та ӑс кӗмен сана, 

халире—йатлаҫат арӑмӗ.
Ву'5ахран вут илсе ламппӑ ҫутрӗ. Хаф ҫутӑ ӗнтӗ, 

сӑнӗ-пи^ӗ аван курӑнат, сире те, интересленетӗр 
пулсан, каласа пама пултаратпӑр.

Унӑн сӑмси тӳрӗ пулнӑ пулсан, ӑна илемлӗ ҫынах 
темелле, ан^ах вӗҫне такам пӳрнепе пусса авнӑ 
пек, ҫавӑнпа сӑмси ҫуна^ӗсем сарӑлса кайнӑ. Ҫӳҫӗ 
кӑтрарах, хӑмӑр тӗслӗ, сарлака сухалӗ тата хӑмӑр- 
тарах.

Куҫӗсем пит ^ейе пӑхаҫҫӗ,
— Есӗ, матка, ху ӗҫне асту, санран ыйтмаҫҫӗ, 

есӗ тӗкех лар. Аҫта кӑвар парха, ъӗлӗм сӳи^ӗ.
— Хӑвӑн уру ҫуким?
— У-у-у. найан, уру хуҫӑлса ӳкнӗ пулӗ^^ӗим?
Йулташ хаҫат вуласа лара'г, епӗ Пракахви ан

ҫилентӗр тесе, вӑл калаҫнине итлесе лзратӑп. Ҫав 
пысӑк инкек унӑн акӑ мӗнле пулнӑ нккен (кӗскен 
каласа парӑпӑр, хӑй вӑл виҫӗ сетҫет ытла каларӗ/. 
Вӑл укҫине пухма пӗлнӗ, сыхлама пӗлмен.

Виҫӗм ҫултанпа, темрен хӑраса, укҫине вӑл тӗп 
сакайӗн^е усра'г. Уйӑхран уйӑха кӗрсе тӗрӗслет.

— Тӗрӗс тӑрати?
Ҫынсен сӑмахне итлемест вӑл. Ӑна перекет кас- 

син^е усрама хушаҫҫӗ.
— Кайса хур перекет кассине, унта пӗрмай ӳссе 

пыра'г укҫу, ухмах—сӗнеҫҫӗ ӑна ырӑ сунакансем.
— Пошол к 5 оргу!—хӑвалат вӗсеие,—укҫи пул- 

сан усрама пӗлӗпӗр ӑна. Ман сума пысӑк мар.
Пысӑки, пысӑк мари, 260 тенкӗ пулнӑ хӑйӗн суми.
— Кайса хурха унта, ӑҫтан пухрӑн та, темӗн те 

пӗр каласа пӗтерӗҫ—тет вӑл.
— Перекет кассине кам, тата мӗн '5ул укҫа хуни- 

не никама та каламаҫҫӗ, ухмах,—вӗрентеҫҫӗ ӑна 
ырӑ сунакансем.

Пракахви итлемест, вӑл хӑра'г, никама та шанмаст. 
Тӗп сакайӗн^е усра'г сумине.

Нумай пулмаст „перекет уйӑхӗ“ вӑхӑтӗн^е^вӑл 
укҫине шутласа пӑхас тесе тӗпсакайне ана'г. Йен- 
^ӗкне те, ^ӗркенӗ тутӑрне те пӗр йенъен шӑтарнӑ.

Пракахвин аллисем ^ӗтреме пуҫлаҫҫӗ.
— Мӗн шӑтарнӑ кӑна?—ӗнсине хыҫа-г вӑл.
Хад) ӗнтӗ хӑйне сӑмах парар.
— Пӑхатӑп, укҫана, ой, тур, тур, пӗрин ҫуррн 

ҫук, теприн варри ҫук... Мӑшкӑл, тӗн^е мӑшкӑлӗ. 
пӗке-хӳресем кышланӑ, пӗри те укҫа манерлӗ мар 
вӗт! Вӗҫ тураса тӑкнӑ.

— Мӗншӗн перекет кассине хумарӑн, ӑна патша- 
лӑх йури ҫавӑншӑн уҫнӑ вӗт, еех, есӗ те ҫав!—терӗ 
ӑна йулташ.

Пракахви аллине ҫеҫ сул^ӗ.
— Ан кала та, ӗнтӗ, йулташ, ҫынсен сӑмахне 

итлерӗм, вӗсем хӑратса пӗтер^ӗҫ, унта хунӑ укҫана 
калла памаҫҫӗ тесе хӑратрбҫ. Те йури кураймасӑр 
каларӗҫ—терӗ вӑл хурланса—хвф снтӗ ӑса кӗтӗм 
те, кайа йултӑм. Ҫ. Йалавня.



рхӑран автаи, автанран ъахӑ.
5*уран автан, автанран ■ҫӑха тума 

яуиараҫҫӗ хафхи вӗрещӗ ҫынсеи- 
Ӗ1ӗкрех пухтарайнан. Ӗлӗкреххнне 
илсен, ҫакна кӑтартса пама пула^:

Каттолек 'виркӳвӗя нуҫлӑхӗ, „хрис- 
тос санеҫтйттблӗ“ вырӑнӗн^^е шут- 
яанакан Рянри паппӑ престо.1ӗн§е 
пӗр вӑхӑтра Иокапнӑ йатлӑ хӗрарӑм 
ларнӑ. Хӗрарӑм ларнине ӗненекен- 
сеи пӗлиен, конешнӑ. Икконсенпе 
ҫӳренӗ '§ухне пӗре ҫав иаппӑ а̂ ва 
ҫуратса пӑрахнӑ.

— Паппӑ, мӗя пул§ӗ сана?—тесе 
ыйтнӑ уягап каргинал (наппӑрая 
кбҫӗнрех пуп тавраш).

Ҫапла: паппӑ нӗн пул§ӗ сана, тесе 
ыйтнӑ.

— Тӗдӗямелле хӑват пул з̂ӗ, тено 
Иоканнӑ.— Халӗ епӗ паппа мар, 
мамӑ пултӑм, тенӗ. Ъутях-

Унӑн шухӑшӗгем хӑй майлӑ.
— Осоавиахим '§ленне кӗретни?
— Кӗрес те, ан§ах малтан калаха: 

Осоавиахнм '§ленӗсене, вӑрҫӑ тухсан, 
вӑрҫа малган илое каймаҫҫи?

Итлемен пиркл.
Ашшӗ хуларан килнӗ ывӑлӗпе, 

комсололта тӑраканскерпе, ка.лаҫса 
ларнӑ:

Ах, ывӑлӑм, комсоиол сӑмахне 
итлемен пиркнйех асап куратӑпҫке! 
Итленӗ пулсан, кӑҫал колхос ҫек- 
реттарне кӗреп^ӗ йалта йатлӑ ҫын 
пудатӑп'® .̂ Каларӑи есӗ. ун '§ухне...

— Нта!..
■— Санӑн... комсомолӗс сӑмахне 

итлесе, виҫӗиҫулах сутӑ тума пӑ- 
рахнӑ пулсан, Петӗр Йӑванӗ пек, 
кулак хисепӗя^веи тухса, колхос ҫек- 
реттарне кӗретӗп^ҫӗ тен...

Хатӑрленекен.
Пре^гҫетаттӗл. Ҫуракн камппани 

хыҫҫӑн мӗнле камппани пулӗши?
Тусӗ. Ма вара?
Прэтҫетаттӗл. Май уйӑхӗн^е ав- 

•ганма шухӑш тытрӑм. Авлансассӑн 
ет̂ ҫотсем ҫырса ларма вӑхӑт нулас 
Ҫук. Ун 'бухнехи камппанийе те ла- 

иртернн ҫин^ҫен от̂ ҫот ҫырса 
хатӗрлес, тетӗп.

Ашшӗпе ывӑлӗсем.
“З- Римр* паппӑ Совет Сойусӗпе 

*5Рвҫсв модепӗнсем тупипе хирӗҫсе 
‘•в! турӑр есӗр?

—  Вяӗр темонстратси турӑмӑр. 
Агтепе анне суххарисем типӗтс* 
ху^ӗҫ.

Шиклӗ шикленет...
Р и м р и  паппӑ-каттолӗк 

■Ъиркӳн пуҫлӑхӗ Совет Сойус- 
не хирӗҫ <хӗреслӗ поххот» 
ту.ма хатӗрленнипе ӗҫҫынни- 
сем хирӗҫеҫҫӗ.

— Паппӑ, палпӑ! Паппӑ тетӗп. Пасартан 
канфет илсе килместени?

— Ах, ку  в-5апа! Каланӑ сана— малалла 
.лапчӑ'' твсв ан мана. Илтскенсем 
п/лсан ӗпӗ луп тавраш пулнинэаса илӗҫ.

Уърештени^и.
— Сӑиаха пӗре кӑларса йарсан, 

кайалла кялсе вырнаҫмасЕ
— Пӳрократ мар вӑл.
Йалсовет претҫетаттӗдӗ халӑх

пуххи пухтарнӑ. Вӑрдӑхсене маш- 
шинпа аласси ҫнн^ен токлат тунӑ. 
Унгая:

— Кам вӑрлӑха машшинпа алас 
тет —ҫавсем пурте ал тӑратӑр!—тенӗ,

Пухува пухӑннӑ хресҫенсем пӗр- 
пӗран ҫйпе 'вӑр пӑхса иднӗ те... 
лахӑл-лахӑл кулса йанӑ.

— Вӑрлӑха машшнипа акассине 
хирӗҫи ссӗр! Ал тӑратма шуглаиас- 
тӑр, тесв вӑрҫса тӑкнӑ вӗсене прет- 
ҫетаттӗл.

— Ухмах! Мӗн кӑшкӑратӑн? Ирт- 
нӗ уйӑхрах аласа хутӑмӑр. есӗ тин 
аса илнӗ. Ех, есӗ те ҫав!—тесе вӑрҫса 
тӑкнӑ ӑна хирӗҫ пӗр ■ҫухӑн.

Каласма пӗлмен аъа.
— Агте, мӗн вӑл „утарнӑй при- 

катӑ“?
— Ах, ку усад а:§апа! Каллех 

наиа ҫнлдентересшӗж.

Ҫӗнӗ еайом пирки.
— „5 ҫудлӑх нлана 4 ҫудта“ йатдӑ 

сайома миҫе тенкӗлдӗх ҫирӑноа илме 
шухӑшлатӑнха есӗ?

— Ҫырӑнмастӑн та ну^.
— Ма тата? Укҫа ҫукн мӗн?
— Укҫа ҫукшӑн мар. 

сирпӗнсе тухассӑн туМӑнат.
Хӗрарамсем хушшинъе.

— Акрояом вы^ӑх-^дӗрдӗхсене ла- 
йӑх' пӑхса усраиа кадарӗ. ЛаМӑх 
тӑрантармалла, терӗ

— Акроном кадамасӑрах лайӑх 
тӑрантаратӑп. Упӑшкам колхоса кӗ- 
ретӗп тесе, кунӗн-ҫӗрӗ* ӗҫет те, пайан 
йӗкер^дӗ пӗҫерсе патӑм.

Пупсем хушшннъе.
— 1)иркӳрен Елуп турӗҫ. Йадта 

пурте пӳртрн иквонсене ҫунтареа 
йа^ӗҫ. Малалда якконсеипе уйа тух- 
малла пуясан, икконсоне ӑҫган ту- 
пӑпӑрха?

— Йа^^ейккӑ ҫекреттарӗн 'ҫӑланта 
ларакан нкконне кӑларса тухӑпӑр.

Йурӗ ӑсти.
1 -мӗ 11 (йурлат):
Ай, ар ӑ м,  хӗр куртӑм—
Сӗтпе шыва кӳртнӗскер,
Катан пирпе тытнӑскер—
Ес илмесен ен илеп.
2-мӗш: Ма „тантӑш“ теие сӑмах 

вырӑнне, „арӑм“ тесе йурлатӑн. 
Йурӑсӑиахне кам улӑштараканнипур?

1-мӗш. Пуртан улӑштарап. Ъӑваш 
ко.чпоҫиттӑрӗсем {Мусӑк йурри ҫы- 
ракапсем) кив йурӑ сӑмахӗсене пӗ- 
рнккӗшне улӑштараҫҫӗ те, ҫӗнӗ йурӑ 
туса та хураҫҫӗ. Внӗ те ҫӗнӗ шу- 
хӑшлӑ компоҫиттӑр пулас тетӗп.

Ай, арӑм, хӗр пӑхар—
Саррине Бӑрӑмне...
Ес илмесен еп илен...

Килӗшмвст.
Претҫетаттӗл. Планне жндӗк ҫул-
лах тӑваҫҫӗ. Ма пнрв § ҫул^^ҫенех 
суйламалла тунӑши?

Ыран мар.
— Ну, калаха, претҫвтаттӗл: 5 ҫуд- 

лӑх план сирӗн йалта мӗнле пурвӑҫ.а 
кӗрсе пыра^?

— Ун ҫин^ҫв* ыйтма § ҫул иртовн 
кил. Халӗ вӑхӑт ҫук.



ТЕЛ ПУЛТ)ЕҪ ТЕРЕ ТЕТ
П е т ӗ р  И в а н ь п а  И в а н  И в а н - 5.

(Йумахрмпе пӗрех, каласа панн).
— Тӗл пул^ӗҫ, тет, ей, товариш-йулташсем, ит- 

лӗр-ха есӗр, колхос таврашӗн^и йумах вӗт ку, 
ҫӗнӗ хыпар... илтмесӗр аи йу.тарах. Тӗл пул^ӗҫ, 
тет пӗр колхос илнӗ хваттерте, ӗлӗк пивной пулнӑ 
ҫуртра, Ленин урамӗн^е, Шевле саш^итнӗкпе йуна- 
шар, Шупашкарта. Тӗл пул^ӗҫӗ хайхи Петӗр Иван^- 
па Иван И ваи^—икӗ тус икӗ ӗҫлӗ ҫын.

— .Мана-Храмӑв теҫҫӗ, терӗ тет Иван Иван^ӗ.
— Мана- Иа^ккимӑв теҫҫӗ те, терӗ тет Петӗр Иван^ӗ.
— Есӗ Пайторк ҫынни. Пайа кӗртме йурататӑн.
— Есӗ Лесхос ҫынни. Вӑрман ӗҫлетгеретӗн.
— Есӗ К0ЛХОС правлени ^ленӗ...
— Есӗ халӗ те 5 лен правленире...
— Кирлӗ кунта ку та кирлӗ пулат...
— Кирлӗ кунта вӑл та кирлӗ пулат,..

Икӗ тус —икӗ ӗҫлӗ ҫын тӗл пул^ӗҫ те, хӑйсем пӗр 
пӗрне тахҫантанпа пӗлсе тӑраҫҫӗ пулин те, титту- 
лӗсене, кам мӗнле хушаматлине, мӗн ӗҫре тӑнине 
йӗркипех каласа тухрӗҫ. Правил нрили^^и вӑл, хи- 
сещ тени пулат, теҫҫӗ хӑйсене хӑйсем. Тӗл пул^ӗҫ. 
Алӑ парса, ал ил^ӗҫ те, тӳрех ку ҫуртра ӗлӗк мӗн 
пулнине аса илфӗҫ. „Повторени" туса илме канаш- 
ласа татрӗҫ. Пӗрне-пӗри пайа кӗрсе, ӗҫке путма 
соклаҫ хыврӗҫ. Кӗҫӗн Катраҫран, кстатти - ^ӗннӗпе 
пӗрех, алӑ айӗнае поссылни килнӗ.

— Ваҫҫил) Ҫтеппан5 , хороши ^еловек, ^упсам^^ӗ 
ес ҫав макаҫӑна. Ҫаклатса кил ҫавӑн пек тӗслине 
пӗр икӗ кӗлен^е, тепӗр тӗслине т е ...

— Ҫуттине, хӗрлӗ пуҫлине, конешнӑ, ан ман—пӗр 
панккӑ... Епӗр кунта шӑкӑлтаткаласа ларар ...

Хӗрӳллӗ ӗҫ хаплатса шӑвма щытӑн^ӗ. ^зваш пай- 
торк слушӑш^и Йаккимӑв „Йантӑ“ колхос хват- 
терӗн^е йышӑннӑ пӳлӗмӗн^е. Пайторкрин^ен те 
пӗртте кайа пулас ҫук ҫав. Оппӑтни халӑх вӗт вӗ- 
сем. Кам пӗлмест вӗсене.

^— Епӗ, хӑвах пӗлетӗн, кантур пек ҫурт лартрӑм 
„Йанту“ сӑр5 ӗ ҫине, тесе пуҫларӗ хӑйӗн токлатне 
Иван Иван5 5 ӑ.

— Пӗлсе пӗлмесӗр, хам та правлени ^ленӗ вӗт, 
тесе, 5 &дхе ҫунаттине вӑлаклантарса, йарт та йарт 
ҫу йарса илет клавнӑй токлат^ӑк сотоклат^ӗкӗ 
Петӗр Иван5 5 ӑ .—-Колхосалеш430тенкине, мӗнле?...

— Хам ҫурта лзргрӑм та еп ӗ... Мӗнле тетӗн ҫав- 
на есӗ? Пӗлсе ӗнтӗ, ӗҫпе . . .

— Пӗлсех пулмасӑр, пӗлсе ӗнтӗ тунӑ ӑна. Пуҫпа 
та  ӗҫленӗ унта, ывӑҫ тупанӗпе т е ...

— Хам ҫурта халӗ колхосӑн пӗр сурӑхне те, пӗр 
^ӗппине те йамастӑп. Хамӑнне те ҫав пӗрлешӳ ҫу- 
лӗпе нимӗнех те йарас ҫук.. .

— Курас килмест манӑн ҫав пӗрлешӳ ӗҫне.
— Ҫук, курасси курас килет-ха манӑн ӑна. Тах- 

ҫантанпах пӗрре куҫӑн пулмаллине курасшӑн. Ҫа- 
вӑн пек, тума майсем шырас килет манӑн, ҫав ӗҫре.

— Тупса парас пулат, Йван Иван^^ӑ, ырӑ шухӑш 
вӑл. Йышӑнмалла ӑна.

— Кӳршӗрех пӗр сарай пур, Ваҫли Ерттем^^ӗн. 
Унта пӗр ҫӗртех мӗи пур пӗрлештернӗ вЫфӑх. Су- 
рӑхӗ те пур унта, сыснийӗ, лашисем, ӗнийӗ, пӑрушӗ. 
хайар шӗвӗр мӑйракаллӑ вӑкӑрӗ те ҫавӑнтах. Пӗр 
сурӑхӑнне ку мӑйрака хырӑмне шӑтарса кӗнӗ^^ӗ 
те. Кулмалли тупӑнса^^ӗ. Ҫиппелех сапларӗҫ сурӑ- 
хӗн пзхлӑхне. Ӑн^ах кунта кулмаллийех сахалтарах
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пулфӗ. Сурӑхӗ, мур вилмерӗ. Икӗ путекӗ те лайӑхах 
ҫитӗнеҫҫӗ. 5У Р т тетӗн; колхос сурӑхӗсем шатах ик- 
шер-виҫшер путек тӑва пуҫларӑҫ. Мӗн те пулин тата 
кирлӗ55ӗ те...

— Тем пек^ӗ т е . . .
-“Т картана халӗ хӑш пӗр выфӑхне йарасшӑн 

Вӑхӑтлӑха кӑна, теҫҫӗ. Ҫук.
—  Шан-х^а вӗсен вӑхӑтлӑхне.. .  Инҫе ӗмӗре вӑл?
—  Ҫук. Йахӑма та йамастӑпах. Епӗ колхосшӑн 

йантламан вӗт хамӑн кайӑк-кӗшӗк вӗҫсе кӗреймн 
килхушшийе т е . . .

Сӑмахсем ҫине сӑмах. 5^рк><бсем ҫине ^еркке, 
Перус тӗтӗмӗ^^йӑванат шал йен^ен ҫаклаткине ху- 
нӑ пӳлӗмре. Йухмаллипех йухаҫҫӗ саккускӑ хӳри- 
сем. Кинорипе пӗрех улшӑнса пыраҫҫӗ ^ӗлхе вӗҫне 
сӑрхӑнса пынӑ халапсем. Истори сирпӗнет куҫ 
умне.

Ҫат! тутар^ӗ Петӗр Иван^ӗ пӗр 20 ^ервонтсӑ 
урайнелле.

— Кирлӗ мар мана совет укҫи...
—  Укҫи, Петӗр ИванТ)5 ӑ, кирлӗ мар мар-ха вӑл, 

тесе хурат Иван Иван^^ӑ укҫи вӑл акӑ сӑра пат- 
не йама^а тем пекех-ха та-ха. Урӑххи п ул ӗ.. .

■— Арӑм! вӗҫтер сӑра патне.
Арӑмӗ йаштака, хулӑмрахскер, пӑхсах паллӑ—ыр 

ҫын кӗрекинйе ларса курнӑ ҫын, пӑртакках пилӗкне 
аврӗ те, пӗр ^ервонтсине илсе сӑра патне тухса 
утрӗ. ^

— 5 зн -х а  та вӑл, Иван Ивань^ӑ! Ана, сӑрине 
тӑватпӑрта-ха. Укҫи кирлӗ те пулӗ. Урӑххине курас 
килмест.

—  Не55у, растраивӑтсӑ, Петӗр Иван^...
—  К 5 орту! П ропйом!. .  нашивйом!.. укҫисене 

урипе тапсах йӑвантарса кӑтартат. Темӗн тарӑх- 
тарнӑ Петӗр Иван^а.

— Ҫук шуйтансемшӗн пӗтетпӗр .. .  Ҫав колхос- 
пах пӗтетпӗр, тесе хирӗлет вӑн арӑм та. Унӑн аш- 
шӗ ӗмӗрхи вӑрман хуҫи, ^ыслӑ ҫыи.

—  Тӗрӗс, т ӗ р ӗ с .. .  Кипулӑхри Филип Артем^^ӑ 
Илйина такам та пӗлет.

— Халӗ тем сплошной колхо сӗ гаутласа кӑларнӑ 
та, хуцтьама оппӗҫ тума пы нӑ.. . Раскула^^ӑт тӑ- 
ваҫҫӗ.

—  Кӗлмӗҫ халӑхӗ—хӑйие вӑрман кӑларса пара- 
кана та тивӗҫлӗ хак пама пӗлмест.

— Йал вӑрманне ҫавӑрса илсе икӗ хут^ен 136 
пӑтшар тырӑ сӑптӑр^ӗ ха.пӑхран, теҫҫӗ. Тӗлӗнетӗп.

— Йлйин пулман пулсан ӑна йал халӑхӗ илей- 
мес^ӗ те пулӗ хӑй ҫине, патшалӑха кайма пулта-
ра'55ӗ. ^ - а

— Тав тума пӗлмеҫҫӗ, шуйтан халахӗ. Тата ҫала 
шыв ӑсма пырсан Илйин пире вут пуленкипе пе- 
ре55ӗ, теҫҫӗ хӗрарӑмсем. Тупнӑ калаҫмалли.. .  кам 
лартса панӑ-ха вӗсене вад)лщ ҫӑл?..

—  Вӑл 5 ӑнах ӗнтӗ, Петӗр Иван'5, кахалсене сӑмах 
та пама кирлӗ мар та.

— Халӗ авӑ ман аттеае тата ^ӗп-^ипер пурӑнакан 
ҫынна хуйкатса пӗтернӗ. Мана та пӗлтермен, атте 
килне, Вашука, кайнӑ та, опӑск тунӑ Илйин хувдам 
йапалисене шыраса тупасшӑн пулаЕ Хамӑр йапала- 
сене оппӗҫе кӗртсе пӗтернӗ. Пӗр 50 — 60 меттар 
сукна, пӗр виҫ-тават ^ӑрка ҫитсӑ, патушсем, сахар 
пӗр мишук пулнӑ ӗнтӗ. Тырӑ пӗр икӗ пи^ке пытарсз



,3. тнӑ пулнӑ тата авра ӑшне пӗр 60—70 пӑт усрама 
унӑ Мӗн калаҫмалли пур-хӑ унта? Мӗн оппӗҫӗ? Тӗ- 
енетӗп хафхи несоснатт^лни тӗттӗм халӑхран... 
'рмйере пирӗн икӗ колгсомолӗс. Хам соснаттӗлни*

Шыраиан.

мйере пирен
и слушӑш^и -  Пайгоркра ӗҫлвҫӗш аста вы- 
спегсиалис... Втрук, вӗсем хӑйс€н тислӗклӗ 

ллйпе пирӗн атте килне ^ 1̂ с а  ^иксе ирсӗрлеме 
ӑйаҫҫӗ. ^
-Непонимайу, Петӗр&Ивщ155ӑ, што тут осопӗннӑ... 
атуш, сукна м€нйт^|щ,"ӳ^амалла мар-ха...

Аҫтан унта ӗлекхинЩек ҫаврӑнтӑр, алӑ ӗҫ патне 
ытӑр, Иван5  Иван^? Кала-ха...
Каллех 4 ҫӑлтӑрлине тепӗр кӗлен^е пуҫларӗҫ. 

ӳшӗн сӑра персе ҫитрӗ 
'ттине те ҫаклатса килсе^тти н е  те ҫаклатса килсе панӑ. Шартлаттарсд 

рйь Ӗҫсем шаларан шала кӗрсе пыраҫҫӗ. V
-^ ^ у й т а н  Ваҫли Арттем^^и тата... Шиманне

;ӗн ҫитмен?.. Ана хам тусах тесе пурӑнса^^ӗ ку , .
аран5 5 ен; халӗ пӗтерет. Пӗтермеллипех пӗтерет. тупаймарӑм. „Капкӑнӑн“ пӗ_
ле кӗле^ӗсене питӗрсе пи^етлесе илни ҫитмен, ларнӑ ӗнтӗ вӑл терӗм. Ан^ах
алӗ "
ипе

вӗсене ваффи? 
ӗпе калаҫма...

лалӗн йа^ӗпе спеккуфатси пуҫласшӗн. Астӑйар-ха 
сӗр йурийех, Петӗр Иван^^ӑсем Стӑлӗн й-ша 
а хӑйсен куми туса хурасшӑн). Такам та пирӗн 
айлӑ пулат... „Привлекку" акӑ Шиман пеккисене 
овет слушӑш^исен килӗсен^е оппӗҫсем туса ҫӳре- 
ӗшӗн—акӑ мӗнле утӑ кирлӗ вӗсене...
— „Ашаласах ҫийетпӗр Шиманне" тесех пуху 

урӗҫ тет таха йалти арӑмсем, каҫхине, вӑрттӑн...
— Пӗлетӗп-ха. Ана хун,1§ам ратнисемех^^^йала 

3553 тухнисем тунӑ та-ха, ҫисе йарайманни хуплат. 
ам пулсан...
— Ну, Петӗр Иван5 , йурӗ ӗнтӗ йурӗ. Не растра-

— ,1̂ ыра-шыра ку ревяҫи комиҫҫьне. Таҫта та^шы-
странитсине' 
странитеӑра

Шиманӗ-:31<олхоса ва.ъ-^и утӑ пар тет; пирӗн ‘̂ упаймарӑмха. Тепӗр странитоӑра шырас! пӑха|||.пу.|. 
пленӑй*ра 50 пӑт хурврнӑ. Кам ух14.ахӗ ^   ̂ ;; ~

арӗ вӗс# 6  утӑ? Кам хатӗрлӗнӗч вӗс ' ’ ‘ ...........  .....
злӗ Сталӗн т а ... (тупнӑ кам ап пяреНо. 

тпӗр, ха-

-  1/4 анЯҫ пы-
5ер-

— На наш век туракков хваттӗт.
Тӳшек айӗн^е-те акӑ икӗ сукна

У^рештенире те ҫемҫе сарса ларма 
мӑр халӑх. .

Мы еттӑ. Мы опп’̂ гаэл^ ‘
— ^Советсем пир]ӗн арпӳг^иглен авра 

тарнӑ тырри 67 пӑт т а |й н ^ у |^ а р с а  хӑтл 
Епӗр хамрӑнне тӑвар. ^  -

— Кир,рӗ вӑхӑт^^а колхоса кӗрен^и т;^ан та кк- 
у1ӗшет. Комсомо':^^ ҫырӑнни те кансӗрЛ^ШСт.

^— П^р щӑллӑма ӗнершн^ах камӗнш ^^сен ӗҫне 
вӗренме курса йатӑм. '^три не у^рештенийе г1̂ р т -  
рӗм, Ҫӗрпӗве... Епӗр яихӑҫан та вилес ҫу к ..

 _____  ^ ____  _ Иумах-сӑмах тени те ӗмӗрте пӗтес ҫук, к ^ ,|л ӗк
вӑйҫӑ. Спокойно йурласа ӗҫер-ха тепре. \й у р р а  пӳлнӑ ҫуртра Ивгн Иван^^и о ^ ӗ щ ^ ^ с н е
ара па^ӗҫ хайхи икӗ тус—икӗ ӗҫлӗ ҫып. Ӗлӗкхи 
нвной' 5 ӳде5 исӗ>1 каллех кӑмӑлланса кайнӑ -  куҫ- 
ене хӗссех кулса савӑнса алӑ ҫупаҫҫӗ.

„Бывали дни, гуляли мы...
Давай гулям еще...

Кӑрмахвун каккӑрӗн^и пекех сассисем ҫӑвар 
а^^ине хирӗн5ӗкдӗ ҫапӑнса тухаҫҫӗ. Урайӗн^е 
ерв15нтсӑсем пӗт-пӗ1гӗм саркаланса „ыр ҫын“ йур- 
ине ирӗккӗн итлесе выртаҫҫӗ. Атту йӑлӑхнӑ-ха 
анак хутаҫҫисем тӑрӑх сӗркеленсе, йе тӑ'вӑр пӑрт-

Петӗр Иван5 5 а колхос ^ленсен пуххин^е хӑй йал- 
ти колхоса илме тивӗҫсӗр ҫынсене ФилиппАртемф^я 
Илйин ратнисене, Антрей Архем^^ӑ, Ҫеркей Ар- 
тем5 5 ӑ, тата кӗрӳщне Порфири Тимофейӗцд колхоса. 
кӗртесшӗн йепле хӳтӗлеме пӗлнине каласЕ^^^артса 
мухтан^ӗ. Еҫӗсене те ӗҫлеҫҫӗ вар^ кусем.‘̂ ©лхос 
хваттерӗн^е пурӑнаҫҫӗ, унта канашлщтуса и^^Лреҫ- 
ҫӗ. Ҫемҫе тӳшеклӗ вырӑнсене питех хе йуратаҫҫӗ. 
хӑйсем. ’

Ах, тасату тӳшекки ҫине, ҫемҫерей-ч1е ҫеыҫе
энекре хӗсӗнсе ҫӳресе... халӗ ковйор вырӑн^ех... тасса хурас^ӗ вӗсене, тесе пӗтер^ӗ халапҫӑ хӑйӗв
Какӑрлиъъен йурларӗҫ те хайхи икс тус—икӗ самаххине. Тасса хумаллах ку нкӗ туса—икӗ^еоснат-

тӗлни„ ӗҫлӗ ҫынна“ йунашарах тӑсса хумалла.ле ҫын, каллех йумаха ^уптар^ӗҫ.
-  Пире пӗтеретпӗр, теҫҫӗ пулӗ, слевӗссем. Нет- 

шшӗ.

К А Ш К Ӑ Р  Х У Т Ш Ӑ Н .
Талук М икки .

Аҫта ъупан кашкӑр тус?
Хам кашкӑр марри ҫинъен хут туеа парӗҫши тетӑп.
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Ш алйанах ҫилленнӗ.
Лалйаыах Йӑкӑнаъӗ пропкӑ пек пухуран 

тухса сирпӗя^ӗ. Пайанхи пек ҫилленме пултарас- 
-биже увтан никам та кстмен. Вӑл ҫынсен куҫ умне 
ҫав тери лӑпкӑ, турӑ шутлӑ, нихӑҫак та йатлаҫма- 
вӑрҫма пӗлмеи ҫын пек курӑннӑ. Ҫавӑнпа ӑна хӑш- 
иӗрисем ъас-^асах «Ҫветтуй Йӑкӑнат» тесе ^ӗнке- 
лехеисем те пулнӑ. Ан^ах пайан Шалйанах хӑйӗн 
ҪИ.ЧЛИ кӑтартса йал халӑхне тӗлӗнмеллипех тӗ- 
лжитеҫ нӗ.

— Айтӑрух...
— Щалйанаха мӗн пул^ӗ тата...
— Йӑкӑнат, Йӑкӑнат?!.
— Ларсам ӗя тӗ ..—тенӗ сасӑсем Шалйанаха 

тытса ъарайман.
Пухури халӑх пурте пӗр ҫын пек алӑк пат- 

недде ҫавӑрӑнса пӑхнӑ тӗле, Шалйанзх „невитимк- 
кӑ шапкӑ“ тӑхӑннӑ пек, пӑ^ах куҫран ҫухалнӑ. 
Пухура йаланах ^ӗмсӗр ларакан Шалйанах мӗншӗн 

' ^ в  тери ҫилленнине, никам та сасартӑках вултса 
илеймен. Ҫавӑнпа пухури ҫынсем пӗр самантлӑха 
йалсоветне суйлакан ҫӗнӗ ^ленсеишӗн ал тӑрагас 
ӗҫе пӑрахсах, пӗр пӗрин куҫӗн^ен пӑхса тӗлӗисе 
•ларнӑ.

*
Шалйанах пухуран тухса сирпӗннӗ-сирпӗнме- 

нех выффама йуратакан мӑнтӑр тыха пек хӑйӗн 
шӑмшаккине ҫӑмӑллатса, урюм тӑрӑх тӑвалла вӗҫ- 
тер5 ӗ. Тарӑн ҫырма урлӑ каҫнӑ май, сывлӑшне 
ҫавӑрса ил§ӗ те, ҫырма хӗрне ҫыпҫӑнса ларнӑ, 
<?урри ишӗлекен мун^а пек лӑп^ӑнса ларакан пӳрт- 
лӗ сайхалӑхпа каркаласа тунӑ килкартине ^ӑмрӗ.

Пӳрте кӗнӗ-кӗменех, кӑм.чка ҫумӗн^е ларакан 
тулли шыв витрисем куҫ тӗлне пул^ӗҫ. Ҫиллине 
шӑнӑҫтараймарӗ Шалйанах, витресем те унтаи 
ахӑлтатса кулнӑ пек туйӑн^ӗҫ. Вӑл витресене пӗ- 
рерӗн тыта-тыта ҫӗре илсе пе^ӗ. Ура йарса пус- 
маллӑх ҫук пӳрт урайӗ, кӑвакалсене ишмеллӗх 
кӳлӗ пек пулса тӑ^ӗ. Шалйанах ҫийӗн^и сӑхманне 
хыврӗ те;

— На, иш... ишес килет пулсан!. тесе ҫӗре 
:^авӑрса ҫапрӗ. Сӑхманӗ ишес вырӑнне, пӑшалпа 
персе антарнӑ хур^ӑка пек, ҫӗре лаплатса выртрӗ.

Шалйанахӑн а^исем Ҫапукпа Паҫук, тата 
унӑн керойла калаҫакан арӑмӗ Уфкка, пӗр аршӑн- 
лӑ тӗпел кукрин^е Шалйанаха сӑмах ^ӗнме аптра- 
са, савӑлпа ҫапса хӗстернӗ пек хӗсӗнсе тӑнӑ.

Шалйанах ^арӑнман Вӑл куҫ тӗлне пулнӑ пек 
йаиаласемпе харкӑлтатсах кӗрешнӗ. Йулашкин^ен 
нимӗн тума аптраса, хуҫӑк тенкел урине тытса 
хура ҫӗтӗк-ҫатӑк пирпе мӑкланӑ ^ӳре^е ҫинелле 
сулма тӑ^ӗ, ҫав самантрах, унӑн ҫӗкленнӗ аллине 
хыҫалтащпырса ҫулӑхса:

— Йӑкӑнат!.. Йӑкӑнат!.. мӗн хӑтланатӑн, шӑнт- 
са вӗлерес тетӗни мӗн?!—терӗ Ул>кка.

— Ес мана ^армаи, шӳйттан!.. ^арма... ^арӑп 
€п сана, терӗ Шалйанах Ул>кка ҫивӗтӗн^ен ҫавӑр- 
са тытса.

— Ак, сана мӗн хӑтланан, ак сана шӑнтса 
вӗлерен, тесе Уфккана кӳлленсе тӑракан урайне 
^ в ӑ р с а  антар^ӗ те, хӑпарса сиксех полнӑй парка- 
ларӗ.

Ҫапукпа Паҫук ашшӗ унашкал вӑрҫнине ни- 
хӑҫан курманскерсем, ашшӗне пырса тытса:

— Аи тив аненне, ан тив, атте!—тесе пӗ^ӗк 
пӳртре шӑри шари ҫухӑрма пуҫларӗҫ.

Шалйанах аъи мӗнне уйамарӗ. Иккӗшне 
рер тапккӑ парса тӗпел кукринелле сирпӗнтер, 
те, кнлтен тухса вӗҫтер^ӗ.

Пӳртре лӑплансан, Шалйанаха пӑхӑнса лйпц 
пурӑнакан ҫемйе, ҫак сехет хушшин^е мӗншӗн щ 
пулса иртнине, темӗн 5 ухлӗ шухӑшласан та ӑвл 
наймарӗ.

— Шалйанах ҫуралнӑранпа первайхи хут п 
кнле кайса ҫывӑрнӑ, Ирхине ирех тӑрса, килц 
каймасӑр, ^ӑтайман вӑл. Вӑл пырса кӗнӗ тӗле сн 
пӗтсе хӑварнӑ йапаласем каллех хӑйсене кирлӗ 
вырӑнта тӑни ӑна тӗлӗнтернӗ. Уфкка шыв пан 
кайнӑ пулас—витресем ҫук. Ҫа* самантра Шалй 
нах алӑк сассине илтсе Уфкка кӗрессине кӗп 
пулас, ан^ах ун вырӑнне шӳт тума йуратакан 
исполниттӗлӗ Ҫӗпиркка пырса кӗни ана тӗлӗнте 
мен.

-— Уфкка килтеи? Пайан йалсовет ^ленӗсе 
хушшин^е ӗҫсене валеҫмелли саҫҫетани пулма 
ла,—терӗ вӑл улшӑннӑ сӑн-сӑпатлӑ Шалйанах ҫ 
нелле пӑхса.—Епӗр яна претҫетатлӗ тӑвасшӑвх 
терӗ вӑл малалла ^ӑсса.

Шалйанаха ку сӑмахсем пушшех пӑшӑрха! 
тар^ӗҫ.—Ман арӑмран, Уфккаран йал пуҫлӑх 
претҫетаттӗлӗ тӑвасшӑн, мӗн пӗлет вӑл, мӗн п 
лет!.. ман ӑна пӑхӑнса пурӑнас пулатйха?.. Ҫу1 
килӗшместӗп унпа, килӗшместӗп... ҫук, матка, ш 
лиш—терӗ вӑл хӑй ӑшӗн^е шӑртланса.

— Уфкка ӗнтӗ малашне сан 5 уру мар, са 
нах ун ^мӗн^е ^ӗркуҫланмалла пулат, хе-хе-хе1- 
тесе ахалтатса кулса йа^ӗ шутник Ҫӗпиркка.

— Сирпӗн, Ҫӗпиркка! Асту тӑхӑнтартатӑ! 
терӗ ҫиллине шӑнаҫтармасӑр Шалйанах.

— Иурӗҫке, Йӑкӑнат, ан ҫиллен ӗнтӗ, 
шут туса ҫеҫ каларӑм—терӗ мӑшкӑласа Ҫӗпиркк

— Калаҫса тӑратниха тата, ак сана!—терӗ 
тӗпел кукрине пырса ҫатма аврине йарса тытр 
Шалйанах ҫавӑрӑнса пӑхнӑ тӗле, Ҫӗпиркка ҫырв 
урлӑ 5упса каҫса кайни пӗ^ӗк ^ӳре^ерен кӑи 
ҫеҫ курӑнса йул^ӗ.

Шалйанаха ҫиллентерекен мӗн пур сӑлтавӗт 
ҫак ҫеҫ пулнӑ иккен; пухура Уфкка йа^ӗ тухсана 
Шалйанах ӑшаланса ӳкнӗ. Вӑл хӑйӗн арӑмӗ йах 
совет ^ленӗн^е пулассине темиҫе каҫ ҫывӑрс 
курнӑ тӗлӗкре те тӗлленмен вӗтха. Уфккашӑн ӳ 
таратни, ӑна сӗнекпе йӗпленӗ пек йӗпленӗ. Ҫавӑ» 
па вӑл, пухура ^ӑтса лараймасӑр тухса сирпӗнб 
нимӗн тума аптранипе арӑмне кайса ӗнселенӗ те.

* **
Уфкка йалсовет претҫетаттӗлӗ вырӑн^е _ҪУ 

ҫул ӗҫленӗ хыҫҫӑн от^от туса парсан, ӑна пӗтӗ 
халӑх, РЕК-рен килнӗ претставиттӗл те:

— Малти вырӑнта тӑрат сирӗн йалсове®' 
аван ӗҫленӗ, тесе мухтанӑ.

Шалйанах Уфкка лайӑх ӗҫленӗ тенине и’' 
сенех:

— Вӑт йепле ман Уфкка!—тесе йӑвашда 
кулса хӑй ҫумӗн^е ларакан Ҫӗпирккана айаккив 
5 ен ^авсипе тӗртсе ларнӑ.

СИМ.-ХЫР.
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ТЕЛЕФОН ТТТӐНКАРТАТАТ.
Комантировккӑ мар ку, 100 тенкӗ сӑптӑран 

хотаттайствӑ ҫеҫ.
Ей, мӗн тӑван ҫак есӗ, Ваҫҫклйӗв й—ш?

— Епӗ-и? Е п ӗ .. А лӑкӑр ҫӑратӑп...
— АД)Д)0! Сӗнтӗрвӑррин^е-и!
— Исви^айуҫ, то^нее вырашай, Сӗнтӗрвӑрри 
<ли хушшин^е, урамра...
— Пыл^ӑк ӑшӗн^е и? Мӗнле ха апла вӑл, Ҫемен 
кнагьӑ?
—■ Ҫаплах. Полошенийӗ ҫапла...
-- Есӗ вӑрмаи техниккӑмӗн^и вӗрентекен, преп- 
зваттӗл-ҫке. Урам хушшин^е... Йепле вӑл?
— Преппотаваттӗл. Урам хушшин^е йӑванса 
ыртма пит те ҫемҫе. Сыснасем йунашарах выр- 
1ҫҫӗ манпала. У^ениксем ҫӗкле-ҫӗкле хваттере, 
е шкула леҫсе хӑвараҫҫӗ.Пит те аван кунта. П05- 
от, увашени...
— Аффо...
— Аффо ҫав... ,Ал)Д)0“ турӑмӑр пулас таха, иар- 

омпрос^ӗксем .. Епӗ...
Телефон ^ӑнкӑртатат. Наркомпросӑн куҫӗсем 
адо» вӗҫтер^ӗҫ Сӗнтӗрвӑрри урамӗ хушшинелле. 
авӑн пек йӑванса выртакан Ваҫҫилйӗв преппота- 
ттӗле, 5 ӑваш наркомӗсем кӑна мар, мӗн пур 
врари пупсем, торкаш-усламҫӑсем те ^ыс па- 
1ҫҫӗ. Нарӑ^нӑйсем йарсах хӑнана ^ӗнтереҫҫӗ, 
:нш̂ ӗн тесен, вӑл ессерла шӑршӑсене те ^ухласа 
'рнӑ етем. Вирлӗ шӑрш пӗлекен шултра йӑхран... 
“ренекенсене те ӗҫке, хӑйпе пӗрле лӑкӑр ҫӑрма 
'ртат...
-[■ Ад)Л)о! Вӑрман техниккӑмӗ!.. Итле. Пӗри унта 
тӑҫсемпе пупсемпе пӗрле ӗҫсе супнӑ та, Сӗнтӗр- 
зрри лӑкӑрне ҫӑрса выртат.,. Сирӗнни мар-и вӑл? 
аҫҫилйӗв йатлӑ, тет.
— Ҫавах ӗнтӗ. Хӑйамата. Татах сӗтӗрсе кӗрт- 
р-и?
Ваҫҫилйӗва темле майпа, лӑкӑр ҫин^е выртнӑ 
(шӑрах технӗккӑм алӑкӗ шартах хупӑнса ларнӑн 
'йӑн^ӗ.
-- п е  вӗрӗнекӗнсӗм урӑх саэ,аттине сӗтӗрсе 
ртмеаен?
— АД)Л)0!.. увашаемӑй Ваҫҫилйӗв!..
— Мӗне пӗлтерет ку? Мана-и?., Ҫей^^ас сам 
аркомпрос высову.

Телефон '^ӑнкӑртатат. Наркомпровӗ ҫив^ӗ. Ҫ а- 
вӑнтах „увашаемӑйне“ лӑкӑр ҫииьен туртса тухрӗ- 
те... Ме сана! вӗҫтер!.. терӗ.

— Сӗнтӗрвӑрри? А, Сӗнтӗр хули!.. Ӑҫта хале 
ҫав сирӗн Ваҫҫилйӗв текенни?

— Ҫемен Йкна5 5 ӑ-и? Вӑл...
— Ҫавӑ ҫав... Самӑй ҫавӑ. Ад)Д)0...
— А-а, вӑл халӗ Ленинкратра Вӑрман инҫтйту- 

тӗн^е. Вӑлӑ хал) контрактатсиллӗ етем. У-у!. вӑл 
хад)... вӑл... Пӗрин аслӑ тневникӗн^е ун ҫинфев 
тенӗ те а^ам. Темеллипех тенӗ? Вуласа курха;

Васвхьсв законтрактовгн Чувашфияижюи Севвв- 
лесса срояом на 2 года с 15 сентября в.-г. по 18 еен- 
тября 1931 года. Р ази ер  ежемесячной втияендии выра- 
ж ается ■ 100 рублей. Договор подписан иивй.

Управ. Чуаашфилиал. СТЕПАНОВ.
— Ну, мӗнле? 5 ^2зшҫутӗҫкӑмиссариа5 ӗ. Леш„ 

лӑкӑр ҫин^ен у^ениксене сӗтӗрттерсе кӑларакаиӗ 
сирӗн... Ад)фо!..

— А-а. Епӗр ӑна... Ҫук, ҫук!.. Ахад) ҫеҫГ
— Мӗнле „ахад) ҫеҫ“?

НКП ЧА С Р  сообщает, что Васи1ь«в Сенен Иг- 
матьевич бывшия .. для специализации.. Выдано ему вт 
Наркомпроса тслько ходвтайство (а не команаирсвиа) 
0 зачислении ого в институт. Стжпендии «т ЧАССР не 

'волучавт.
Зам. Наркома прос. А. ЖВАНОВ.

— Ай, лайӑх каланӑҫке! Хӑйсен те спетскали- 
лисатси пур ҫав калама Тепри пулсаи—виҫӗ кун 
пӗр ҫывӑрмасӑр шухӑшласа ларсассӑи та ун пек 
йакатса хурайас ҫук Епӗр пӗлсех тӑратпӑр лӑкӑ^ 
ҫӑрнине. Ҫавӑнпа та хотаттайствӑ ҫех иакӑ, ко- 
мантировккӑ мар... Ҫтипентине те хамӑр алӑпа 
мар, урӑххисем .. (Телефон ^анкӑртатат).

— АЛ)Л)0!.. Епӗр курман, илтмен... Што ты вы 
есӗ? Мӗн калаҫан? Епӗр Наркомпрос вӗт!

ВАҪАНККА.

Ҫуизр пирни.
Хресъен. Упрам, есӗ хӗлле ҫумӑр ҫуни ҫин^ен мӗк 

калатӑн?
Кулак. Совет айӑплӑ унта, тетӗп.

Веии.

К ӗ р е й м ӗ н .
Ку}>Л1ксем хӗтӗртниПе хӑшпӗр .хресъӗисем; пууӗнӗрех колхвел 
кӗретпӗр, тесе ӗҫке йараҫҫӗ.

Тӑват урнпе упгжксе кслхоса {«ӗрссшсн.
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Йӗкехӳресемпе ъей стаккаиӗсем.
еМан алла таҫта ҫӑва  ̂патӗн^ен калама ҫук Ку актӑна вунпӗррӗмӗш номӗр тесе ҫырнӑ̂

янр реслентерекен токкумӗнт пырса ленкнӗ вара Ӑна ҫырнӑ ^ухне ^ӗрӗ ^унсем пулнӑ: ревиҫи ко-
8 ал токкуменга ҫыракан пуҫӗ пулнипе пулма-ни миҫҫи ^ленӗ Соссунӑв, лапка комиҫҫи ^ленӗ Осок-
<ҫанАен к ш г з х  шухӑшлама тивет пулмалла, ан^ах кӗн, тата прикаш^ӑк Арестӑв.
хашпгр 5 /хнг пзраппан пек пушӑ пуҫрах тӗлӗн- Лктӑра: йӗке-хӳресем 7 килокрам сахӑр, 2 ку.
  “

ЪУхле
пуслӑх, тесе ҫырнӑ.

анасласа ҫӳрекен к шператгӑрсемне пирӗн ӗҫ ҫук, Тӗлӗнмелле. Ревиҫи комиҫҫин ҫав опшор йо- 
кирек мӗн хӑнланйэӑр вӗсем ..—теҫҫӗ йӗке хӳресем. ке-хӳресене тепӗр пӗр икӗ йеш^ӗк тимӗр пӑта ҫырса 

 ̂ Ҫапла вара, Сыреҫевски потрепитгӗл 0П5И памалла пулнӑ, ан^зх темшӗн ҫырайман. Ку йӗке- 
Сугашин тейекен пайен^е йӗке-хӳресем ӗҫкӗ-ҫикӗ хӳресен шӑлӗсене йулашки вӑхӑтра аталанса пыра- 
туса иртернӗ. Ҫзкнашкал хӑнасене хапӑл тӑвакан кан механӗккӑ ӑсталӑхӗ кӑтартнӑ тӑрӑх тунӑ пул- 
«опнераггив Порегски райунра пуррине нумайӗшӗ малла, ара. ҫапла пулмасӑр, вӗсем фей стакканӗсене 
пелеҫҫе пулмалла.  ̂ те хышлама пултараҫҫӗ ге. Хырӑмӗ те вӗсен тимӗ)

Ыра кур^ӗҫ ҫав йӗке-хӳресем^ килӗше петтонлӑ пулмалла.
кен кираӗ пек апат-^ҫимӗҫсене хырӑм карӑни^^ен Ан^ах кунта, мӗн те пулин таса мар ӗҫ пул-
•ҫнсе тултарна хыҫҫӑн, йӑвисене месерле выртса малла. Арестӑвӑн хушама^ӗ те темскер рлсгани 
канма уттар^ӗҫ.  ̂  ̂̂   ̂ „ пек туйӑнат, ревиҫи комнҫҫина куҫ пӑзм 1 пӗлно-

П{)икаш5 ӑкӗ йӑрӑскер пулнӑ Вӑл сзсартӑк скӗр вӑл, йӗке хӳресен шӑтӗсене те хӑйӗн а:амҫ\ 
•сиксе тарса йӗке-хӳресем таварсене шӗвӗрте шӗ- ^ӗлхипе ҫивӗ5легме пӗлнех ӗнгӗ вӑл. 
вӗрте кайнине асӑрханӑ.  ̂  ̂ Сыреҫҫӗвски копператив правленнйӗ ҫапах т 1

Ай, тӑрух! Пӗтернӗ йӗке-хӳресем!.. Мӗн кӑшт кайлӑ-майлӑ шухӑшлама пӗлекенскер пулнк 
5ухле опитккӑ тунӑ вӗсем...—тесе утарнӑй йӗркепе Вӑл каланӑ:
ревиҫи комиҫҫине ^ӗнтернӗ  ̂ — Йӗке-хӳресем путрӑ сӗрмеҫҫе, стаккансене те

Ревиҫи комнҫҫи полккӑсем гӑрӑх пӑтратса кышламаҫҫӗ, ҫавӑнпа ревиҫи комиҫҫин актине ти- 
тлырама пуҫланӑ. Нумай тавар ҫнтмен Прикаш вӗҫлӗ шутлама пултараймастпӑр, тенӗ вӑл хӑйӗн 

„ ларӑвӗн^е.
„ — Епӗ айӑплӑ мар кунга. Йӗке-хӳресем ҫисе Актӑ ҫин5е ҫав ҫи^ӗ тенкӗ те темиҫе пуса, при- 

йана в ӗ т .. Ку хӑйне хӑй пулнӑ тӑкак шутланат каш^ӑк аллине панӑ тавар шутӗн^ен кӑларса пӑ- 
^нтӗ...—тесе кускаланӑ. рахмаллах тесе ҫырнӑ та. . .

Ревиҫи комиҫҫийӗ каланипе килӗшекенскер Пирӗн шутпа, тавар шутӗн^ен кӑларса пӑрахас 
оуянӑ. „ _  ̂ _ пулмаст ӑна, шулӗкле хӑтланакан прикаш5ӗк Арӗс-

— Иӗке-хӳресем пуясан, йӗке-хӳресем пул^- тӑва тавар сутакан шутӗн^ен кӑларса пӑрахмалла. 
-бӑр... Акгӑ ҫырӑпӑр та, ӗҫӗ те пӗтрӗ, тенӗ вӑл Тата, ку мӗскӗне йӗке-хӳресем хӑйне ҫисе йамаи 
прикаш^ӑкпе килӗшсе. 5У*не, йусанмалли ҫурта пытарса хурсан тата аван-

Ҫак култарса вӗлерекен актӑна кӗртетпӗр те тарах пулмалла. 
епӗр. Вутъулӗ.

Литтераттурӑ лахханӗ.
КЕРМАНИН ТӖП ХУЛИ-ПАРИШ ...

Л урте пӗлеҫҫӗ: Ҫутӗҫ кӑ.инссариаъӗ пур поетсене те хутла 
лайах  пӗлме хуш акан постановлени каларман-ха. Ҫакӑн пирки- 
йех  пулас, пирӗн хутла пӗлмен поетсем хутла пӗлекеннисенъен 
ытлзр X шутланаҫҫӗ.

И. В^ереск (.К расная Чувашия* хаҫатӑн литстранитспнъе, 
гата вӑл хаҫат ҫумӗнъе тухакан тӗрлӗрен прилош енисене сӑвӑ- 
сем ҫыракан поет) ҫав .К расная Чувашия* прилошенин-ъе .П ере- 
кет кассисене ҫирӗплетер ' тенӗ сӑвӑра исторнрен шикленмесӗр, 
хӑйӗн ӑспуҫӗ питех те йӗркеллӗ марринъен вӑтанмасӑр, ҫапла 
калат;

—  ,В  октябре казнокрад—Салдафон потерял и господство и 
трон...*

.Салдафон* патша тенине пӗлтерет, тӑвансем!
Хал, . кама ӗнснес-ха? Истори калагаӑ тӑрӑх, патшача 1917-мӗш 

ҫулхи февра.-ьте сирпӗтнӗ, И. Вереск поет, авӑ, патшана окта- 
яӗр те  сириӗтнӗ ю т. Кама ӗненес, чорт воҫмил?

Пырат, мӑнтарӑн, Вереск поета ӑс паракан пулнӑ. Ирхине 
ӑна Ишекрен (тен Иккассинъени) килнӗ хресъен курса, рево- 
^у тси  историне урӑхлатса йанӑшӑн пит лайӑх хӑтӑрнӑ. Мику- 
_ай пзтш ана февра.>ь уйӑхӗнъе сирпӗтнине каласа кӑтартнӑ.

Патшана 1917-мӗш ҫулхи феврал, уйӑхӗн-ье сирпӗтпине пӗл- 
«ен, В ереск пӗр самантра ӗсе тытӑннӑ. .П рилош ен и ’ пӗтӗмӗш- 
яех  пидетленсе пӗтеймен мӗн. Л арнӑ та, хӑвӑрт ҫапла ҫыр- 

хуяӑ:
,В  феврале (тоттӑ) казнокрад Саядафон 
Потерял и гослодство и трон,

А октябрь под‘яренную (?!) Русь 
Перестроил в Советский Союз...* 

типпокрафине кайса тӳрлеттернӗ.
Ну, ха.д ӗнтӗ йӑлтах ӑплапмалла пек. Анъах, Раҫҫей .Под‘- 

яреннӑй* пулнӑ иккен? Сотсиалисӑмпа Совет Респуплӗкӗя 
Сойусӗ 1917-мӗш ҫулхи октапӗр уйӑхӗнъе орканисатсилениӗ 
иккен? Е-ех, епӗр, ухмахсем, 1923-мӗш ҫулта тесе пурпзт- 
пӑр! Пета!

.\нъах... тем каласан та, Вереск поет историпе килӗштермесг- 
Пӗр (гӑнйшне тӳрлетнӗ вӑхӑтра тепӗр йӑнӑш туса хуннне сисей- 
мен, мӑитарӑн..

Пулат ҫав тӗн-ьере. Пулат.
Пурӑнсан пурӑнсан поетсем Париш Керманин столитси. 

П ерли н -Ф ран тси  столитси теме те пуҫлӗҫ.
Хут ъӑтат в ӑ л !.

ЛИТСАМОКРИТТӖК.

Ашшӗсем тавӑр1насса.
Кулак аъи. Лпне, аине, аттесем килеҫҫӗ.
Амӗш. Ӑҫта, курӑнмастиҫ?
Аъи. Ав, ав! Ҫӳлте. Пӗлӗт патӗн-ье.
Ашшӗ. Мӗнле аҫусем тетӗн. Кураксемиҫ вӗсем!
А^и. Кураксем кплнӗ хыҫҫӑн аттесем те килеҫҫӗ ӗптӗ... 

на вӑрмапне каснӑ ҫӗртен Таиа% М-
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Йӗплӗ ҫӑмах хыпакансем.
Ҫӑкӑр шыранӑ пек.

Ӗлӗктупма йӑвӑр йапала ҫин^ен ҫапла калаҫа^^ӗҫ: 
— Ҫӑкӑр шыранӑ пек шыра, тет^ӗҫ.
Ан'5ах ҫӑкӑрне. шырасан, тугша пулӗ. Кӗҫӗнйел- 

^ӗк районӗн^и Кӗҫӗн Тайапа комсомол йа^ейкки 
ҫекреттарӗ В. Иванов пуҫӗн^е парттийе йурӑхлӑ 
шухӑшсем тупма питӗ хӗн пула'г.

Вӑл пухӑран вӑтам активиссеие кӑларса йанӑ. 
Хӑй пуйан ҫын ывӑлӗ. Ашшӗн пурлӑхне хӳтӗлеме 
комсомола кӗнӗ.

Халӗ ӗнтӗ Иванов комсомол ҫекреттарӗ мар, 
кулакмул(ӗ) „ҫекреттарӗ“ пулса тӑнӑ.

Уретнӗкла.
Елӗк, авал пӗр ухмах пулнӑ. Ҫав ухмаха тахӑшӗ, 

те пупӗ, те тийаккӑнӗ, йе тата урӑххи турра пуҫ- 
ҫапма хушнӑ та, вара вӑл ҫав тери тӑрӑшса сӑх- 
сӑ.хнипе, ҫамкине шӑтарса пӑрахнӑ.
I Пашйелӗн^е (Патӑрйел районӗ) ӗҫлӗ ҫынра ла- 
ракансем ухмаххипе ухмах маррине пӗлместпӗр, 
апах та хрес^енсене ҫакӑн йышши постановлени 
шшӑнтарнине пӗлетпӗр:
„Колхоса ҫырӑнман 5ухӑнсене малашне ^ухӑнсен 

|уххине кӗртмелле мар, вӗсене кулак майлӑ ӗҫле- 
:енсем тесе шутламалла“...
Ҫак постановленийе йышӑнтарсан, колхос уҫа- 

(ансем савӑинӑ, вӗсемпе пӗрлех... кулаксем те 
[авӑынӑ.

Инсгрумтӑр ъӗлхи.
Т)ӑваш Опкомолӗн Йаккӑвлӗв йатлӑ инструктӑрне 

1 )ӑваш ^ӗлхин инструктӑрӗ тесен килӗшӳллӗ пу- 
|асси ҫак токкумӗнтран (хӑй ҫырнин^ен) паллӑ:

„Зпдани-Г
вргапизадора по сбору утел сыря командировано. Чуваш обкок 

1ЛКСМ- усилит работа деревепсвий ячейках следующи органза- 
и дехгке кавялери по всему ячейку 2 оргаиизоват бозпошшт 3.
» аребоват контролвой цифори ексборт утедь сыря. Из ячейков 
Врного бригада 4, болыне обращат на ячейка условня ихних» 
»бота как сдречаются среди ячейкп комсомода классовой пзвра- 
гвня... пекоюрад ячейках комсомольц... (малалла та ҫавӑя пек).
Иаккӑвлӗв йулташӑн вырӑс ^ӗлхин^ен мӑшкӑла- 

ан ^ӗлхине утил-сырйо склатне хумалла, унӑн 
ырӑнне ашшӗ-амӗш '^ӗлхине тупса унпа кашҫма 
ушмалла.

Тупӑша ӑҫта хумалла.
Копператтивӑн хӑйӗн тупӑшне ӑҫта вырнаҫтар- 

алла?
Ҫак ыйтӑва хирӗҫ кашни копператтив расна 

твет пар.1т. Ан^ах Вӑрмар районӗн^и Хутар коп- 
^раттивӗн отве^ӗ пурин^ен те калкалрах (прос- 
й̂рахӑ:

Растраттӑ туса вырнаҫтармалла, тет вӑл. 
те, ^ӑнах та ҫапна тӑва'г.

Копператтив претҫетаттӗлӗ Ҫеменӑв йултащ кас- 
Ран 2000 тенкӗ укҫа илнӗ те, Арсамаса кайнӑ. 
камасран, укҫана ҫухатрӑм тесе, пӗр пуссӑрах 
^ӑрӑннӑ. Копператтив правленийс Ҫеменӑва ҫа- 
®ашӑн сута пама шухӑшламан.
%тар копператтивӗшӗн 2000 тенкӗ нимех те 
'Р-Ҫке. Сурмалли напала ан^ах. Хопператтив 

ӳулталӑк хушшин^е 2 пин тенкӗ мар, 2600 
чкӗ тупӑш тунӑ. Тупӑшран 600 тенки кассӑра 
''•нипе, тата растраттӑ тӑвакан Ҫеменӑв претҫе- 
*'0'ӗлтех йулнипе ҫитет ӑна.

Ретаксийе килнӗ ҫырусем.
Асч ӑ  „К апкӑщ ӑ"

4-мӗш №-рлӗ „Капкӑна“ лекнс „Хӑнкӑрма“ йур- 
рӑн сӑр'5ӗсем хушчшне ҫӳпӗ-ҫапӑ хӗсӗнкеленӗ. Ҫа- 
вӑн пирки „Хӑнкӑрма“ шултӑрканӑ пекрех, сӑр- 
хӑнса тӑраТ Халех кӑ пӑ аӗсене, хыгарса, ҫӳпписене 
ҫумласа, йе савӑлпа ҫапса лап'5ӑтса тухмалла. 

Ҫырнӑ: Кирлб:
Икҫӗр выртӑн.. Ик ҫӗр выргӑн
Сулӑнасшӑн... Сулӑнатӑн
Фанктпа... Фактпа.
Пирӗн „пата“ Пирӗн „пӑта“
Елмен хытӑ Елмен хӑта.
Па5  йепӗсем Пи^ йенӗсем.
Корпаттӑвскнсем ха.ф Корпаттӑвскисем
Йуманӗсем Хаф йуманӗсем;
Тата ыт. те. Вӗсен пуҫанисем

Йокширскисем. 
Кунсӑр пуҫне тата „Хӑнкӑрма“ кустӑркӑ^ин пӗр 

айӑккине;
„Кӗввипе пӗр купле^ӗ вырӑсларан, Л. Козафо- 

вӑн «Дереврпские мотивы» кӗнекерен“ тесе йар- 
лӑк ҫакса хурӑр.

Ҫакна та пӗлтерес терӗм: „Хӑнкӑрмана* халӗ
К0.1Х0С 'гунӑ ҫӗре турттарса кайнӑ та, Ҫӗнйал-Пок- 
ровскин^е (Шупашкар р нӗ) ҫӗнӗлле такмаксемое 
панглатгарса илеҫҫӗ Пслсе тӑр:

Кармо!§ аллӑмра ман 
Икӗ ӗретлӗ.
Ҫейӑлкк:: шефсем панн
Вунпӗр ӗретлӗ

Тухсан—кз5 5 а тух ес 
Ҫӗрпӳ йенелле,
Унта колхос турӗҫ 
Районӗпе.

Иппей-Покровскийӗн 
Илем ӑҫта?
Хосҫпирт макаҫӑнне 
Т)икӗн пуҫна...

Хусанти Хӗлӗпӗ те 
Арман тыта-г.
Кулаках ан те^^ӗр, тег 
Т)улне ҫура'г.

Пушар трушинӗсем 
Пур пур, теҫҫӗ;
Ҫӗнйал трушинсксем 
£1ҫлемеҫҫӗ.

Пархикассийӗ те 
Т)ӑпта ҫапа-г;
Колхос тесессӗнех 
Сехри хӑпа'г.

Хӑнкӑрмам, хытӑрах та 
Хӑнтӑртаттар,
Кулака тымар татсах 
Шӑнкӑргаттар.

Ҫапла ку „Хӑнкӑрмана“ хӑш йалга мӗнле ҫап.тс 
тенӗ, ҫапла ҫапса йангратма та пултараҫҫӗ.

ВАҪАНККЛ. 
Рат>кгӑр йулгаш!

Ҫак ҫырӑва „Капкӑиа" кӗртме ыцтатӑп.
И у л атк и  вӑхӑтра „Симӗс х-урӑм" ҫырн.ӑ фӗлйеттонсем: „М ав 

ка.мппани", „Хӑиатлӑ ҫ ы р у ', „Хӗлипсен Ийванӗ патне", т. ы г. 
пиъеглеиъӗҫ. Вӑл фглйеттонсене енӗ, иртнӗ №-сен-5е „Литгера. 
турӑ лахханӗн^е" ҫырнӑ „Симӗс хырӑм", ҫырман, Ку п аъж  
урӑх „Снмӗс хы рӑм". Вулакансем пнре иксӗмӗре ан хутӑш 
тар5 5 ӑр тгсе, епӗ текех „Слмсс хырӑм" тесе ҫырма пӑрахатӑп

Лвзннт Акаккбв.

ш
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вуяаттарма кам патне кайамши? Саспаллисене в^ренсе ҫнтеиыеремҫке. _________^
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