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ТӖНЪЕРВ ПУЛМАН А№ӖЛСЕМ НАЛАҪНЙ
— Васкасшӑнах марҫке кӑҫал христос. Ҫурҫӗр иртни 2 сехет иртрӗ ^ӗрлеймерӗ.
— Иръъен ларсан та кунта нимӗн те тухас ҫук. Кӑҫтл ъӗрлесси пулас ҫук.
— Мӗншӗк апла?
— Непрерывккӑ_(<аттисӗр ӗҫ ерни) пӗтерсе хунӑ.
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...Ир. Вӑхӑт пӗр сакӑр сехет патнелле. Ретаксине 
мскатӑп. Росӑ Л)укҫемпург урамӗн^ен Канаш 
урамнелле пӑрӑнса „Сопор тӑвӗ“ ҫине улӑхрӑм. 
15-мӗш номӗрлӗ ҫуртӑн крыфтси патне ҫитрӗм те— 
иат1 ^арӑнтӑм. Алӑк ҫин^е хут татки ҫакӑнса тӑ- 
рат:— „Ретакси кунта мар...“

Тӗлӗнтӗм... Как кунта мар? Ӑҫта тата? Енер ҫеҫ 
кунта5 5 ӗҫке? Мӗне пӗлтерет ку?

Ик-виҫ хут вуласа тухрӑм пӗ^ӗк пӗлтерӗве. Тен, 
ӑӑнӑш вуларӑм пулӗ, тетӗп. Ҫук, йӑнӑш мар... Ним 
мар—^ӑвашлах ҫырнӑ, ӑнланмалла. Куҫлӑх вигӗр 
кураймастӑпи, тесе куҫлӑха хывса вулатӑп... Пур- 
яӗрех тулкки пулмарӗ. Ретакси ҫук!

1имӗн тума пӗлмесӗр темиҫе минут тӑтӑм. Тен 
татах та тараттӑм^^ӗ-и те, сторӑш Тимахви пырса 
тӑ^ӗ. Ӗнерхин^ен кӑштах вятӑлнӑ пек...

— Мӗн тунсӑхласа тӑран?—терӗ вӑл, кукӑр ^ӗ- 
лӗмне паккаттарса.

— А так вӑт, тӑратӑп.—терӗм.—Ҫак пӗлтерӳ 
мӗнле йапала вӑл? Йе?

Тимахви шӑл витӗр кулса йа^ӗ.
— Е-е, ав мӗншӗн сӗнксе тӑратӑн есӗ... Ретакси 

тупаймастӑни-м? Ата хампа,—терӗ.
— Ӑҫта?—ыйтрӑм епӗ.
— Ҫитсен курӑн. Ата, ут.
Урама тухрӑмӑр. Кӑшт кайсанах Тимахви:
— Авӑ, п ӑх ,-тер ӗ , тур^ка манерлӗрех аллипе 

сылтӑмалла кӑтартса.—Куратни? Ҫав, пысӑкки... 
ретакси.

Ҫӳҫ-пуҫ йӑлт тӑрса карӗ. Умра—темӗн пысӑккӗш 
илемлӗ ҫурт. Хрес^ен ҫуртӗн^ен пӗртте кайа мар. 
Тӗлӗнни-мӗнӗпе мӗнле ^упса ҫитнине _те_ астумас- 
тӑп. Мрамӑртан тунӑ картлашкасем тӑрӑх вӑштах 
хӑпарса карӑм иккӗмӗш йатташа...

Кӑритор. Ик йенӗпе—пӳлӗмсем. Пӗр алӑкне уҫ- 
рӑм— „Канаш“ ретактӑрӗ ларат. Теприне уҫрӑм— 
ҫекреттар... Виҫҫӗмӗш алӑка уҫса пӑхсан Иӑван 
Му5 ин сарлака сӑмси курӑн^ӗ, тӑваттӑмӗшӗн^е— 
Ваҫанкка пӗтӗм ^унтан поетсемпе тавлашат... Кай- 
сан-кайсан „Ҫамрӑк колхоҫнӗке“ ҫитсе  ̂кӗтӗм... 
Мана вал)Л)И те сӗтел пур мӗн унта. И ӑпӑр-йамр 
кӗрсе лартӑм та, саметккӑсем тӳрлетме тытӑнтӑм.

*♦ *
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Виҫ сехет ҫитрӗ. Ретакси сотрутнӗкӗсем пӗрерӗн- 
икшерӗн тухса кайма пуҫларӗҫ. Епӗ те сӑмса ҫине 
куҫлӑха утлантартӑм та, Канаш урамӗпе пуҫа ^ик- 
се анаталла танккарӑм.

— '5 ӑвашкино фоттокрафийӗн^ен иртсен 
врттис тӗл пул^ӗ.

— Тӑрха, Леун,—терӗ.—'5ӗлӗм турттар.
— На, турт,—терӗм.-—Саншӑн пӗр ,П уш кӑ“ 

мар... Ан^ах... темӗн ^ухлӗ ухтарсан та, кӑсйесен- 
Ъе виҫӗ плок-нотсӑр пуҫне нимӗн те тупаймарӑм,

— Винават,—терӗм.—Пирус пӗтнӗ.
— Ата, кӗрсе илер,—терӗ.арттис.
— Ӑҫта „кӗрсе“ илер? Ҫывахра лапка ҫук вӗт, 

■лош^ӑте каймалла?
— Ма плош^ӗте? '^УМ^а ма кӗместӗн?

— Мӗнле 5 ума?—тӗлӗнтӗм еп.—Шупашкара 5 ума 
5 ирӗ килсе ленкмен пулӗҫке?

Арттис сӑмсаран шак! тутар^ӗ.
— '5 ипертерех калаҫ! '5 ума ^ирӗ ҫин^ен калаҫ- 

мастӑп епӗ, „'5увашски Универсафни Макаҫӑн* 
ҫин^ен! Кӗскетнӗ йат—'^УМ! Авӑ—пӑх, нивушлӗ 
курмастӑн?

Пӑхрӑм та... ай-пай-пай! Унта-кунта кантӑр вӑр- 
ри 5 орт воҫми! Темӗн, темӗн пысӑккӗш ҫурт йӑ- 
тӑнса лараЕ

Урлӑ,, хура тимӗр ҫине меттӑрлӑ саспаллисемпе 
«Чувашский Универсальный Магазин» тесе ҫырнӑ. 
Таврара халӑх, халӑх йӑшӑлтатат...

— Ата кайса илер еппин пӗрер ,П уш кӑ“,—терӗм 
те арттиса, халӑх хушшинелле кӗрсе кайса ҫухал- 
тӑмӑр.

** *
Плош^ӑтри «хӗрлӗ хапха» патнех ҫитсеттӗм... 

сасартӑк ху^ама кар^ӑкӗ патне ҫыру ҫырса хатӗр- 
лени аса кил^ӗ.

— Марккӑ илмелле!
Сылтӑмалла пӑрӑнтӑм та, плош^ӗт урлах утрӑм. 

Ан^ах виҫ-тӑват меттӑр кайсанах:
— Пак! пак-пак!—турӗ темскер.—Пак!_ Пак! Пӑх- 

рӑм—пӗр вунэ автомопил, автопус ҫӗмӗрттерсе 
пыраҫҫӗ. Аран-аран айккалла сиксе йултӑм.

— Ҫитрӗм хашкакаласа пушта. Ҫитрӗм те... палт! 
кайалла сикрӗм.

— «Пуштӑ кунта мар...» тесе ҫырса ҫапнӑ.
— А ӑҫта?—тесе ыйтрӑм иртсе пыракан пӗ_р 

ҫынтан. Леш ман ҫине тӑ-н-н... пӑхрӗ те, сылтӑ- 
малла кӑтартрӗ.

Хӑраса каймалла... Темӗн, темӗн пысӑккӗш ҫурт. 
«Дом связи» тесе ҫырса ҫапнӑ ылттӑн саспалли- 
семпе. Патне ҫитсен тӑрнелле пӑхрӑм та кепкӑ 
кайалла татӑлсах ан^ӗ...

*

— Тумлан хӑвӑртрах, услак, пилӗк сехет иртрӗ 
вӗт!—терӗ арӑм каҫалла сулӑнсан.

— Ма?
— Ара, калаҫакан кино курма кайас теместни-м?
—  ???
Куҫ 5 утах ҫамка ҫине сиксе туха^^ӗ. Тӗлӗкре 

марши, тесе хама хам лармалли вырӑнтан ^ӗпӗтсе 
пӑхрӑм. Ҫук, ҫывӑрмастӑп иккен...

— '5 асрах, ^асрах,—хӑвалат арӑм.
Тумлантӑм та, тухса утрӑмӑр.
— Ӑҫта?—тетӗп.
— Мӗн ӑҫта?
— Калаҫакан кино.
— Хрес^ен ҫур^ӗпе хирӗҫ...
...Ҫитрӗмӗр. '5ӑнах,—Атӑл хӗррин^е темӗн пы- 

сӑкӗш ҫурт.
Халӑх—хурт пек йӑшӑлтатаЕ Иртме те ҫук. Пи- 

лет сутакан кассӑ патне аран-аран хӗсӗнкелесе 
тухрӑмӑр.

Пӗр свонок пул^ӗ. Унтан тата...



Кӗрсе лартӑмӑр. Еп ухмах пек урлӑ-пирлӗ пӑхса 
кӑна ларатӑп. Пайан кунӗпех тӗлӗнмелли тупӑнса 
пы^ӗ те ара...

— '5 ӑнкӑр-5 ӑнкар-р...-турӗ виҫҫӗмӗш свонок. 
Унтан ҫап-ҫутӑ салра пӑ^! тӗттӗм пулса лар^ӗ те 
екран ҫине шурӑ саспаллисем сиксе тухрӗҫ:

— План великих работ... Звуковой кино-фильм . 
советского производства...

Е ех, самана-а! Крути, Каврила!
5 аплӑ савӑтсем... Електросгантсисем... Совхос- 

сем, колхоссем... Ҫӗнӗ йӑла, маттериалисла миро- 
восрени!..

Кӗҫ екран ҫине ревофутси ҫулпуҫӗсем сиксе 
тухрӗҫ; Куйпышшӗв, Йарославски, Путоннӑй... Сӑ- 
махсем калаҫҫӗ... Халӑх, халӑх йӑванат... Унтан— 
мусӑк йанрат...

Пӗр сывламасӑр курса, итлесе ларатӑп... 5утӑ , 
5утӑ! Мӗн-мӗн тумаст пуф ҫак ҫӗр ҫин^и етем!

Акӑ—Куйпышшӗв каласа пӗгернӗ хыҫҫӑн екран 
ҪИН5 И рапо5 5 исем:

— Урр-ра-а!—тесе ҫухӑрса йа^ӗҫ.
Кино-театтӑрта ларакансем те ^ӑтаймарӗҫ, екран

ҪИН5 И хаваслӑх ун ҫине те куҫрӗ пулас.
— Урра-а!—ҫухӑрса йа^ӗ халӑх, алӑ ҫупса.— 

Урра-а!—Сывӑ пултӑр петгилеткӑ!..
Хам мӗн тунине пӗлмесӗр—епӗ тӳрех сак ҫине 

сиксе тӑтӑм та, никамран хытӑ кӑшкӑрса йатӑм...
— Урр-а! Урр-а!
— Сывӑ пултӑр парттин тӗп ҫулйӗрӗ!
— Урра-а...

...Айакран такам темиҫе хут^ен хыпкӑ^па хӗс- 
тернӗ пек ^ӗпӗтрӗ.

Ҫывӑраканскер—вӑрантӑм карӑм...
Арӑм кулса тӑрат...
— Мӗн пит хытӑ ҫухӑрма тытӑнтӑн?—Кампа ҫа- 

пӑҫан? Йе миттӗнкра токлат турӑним?—тет.
Ех, 5 ИСТИ макӑрас килсе карӗ. Ҫакӑнта каласа 

кӑтартнине епӗ пӗтӗмпех тӗлӗкре курнӑ иккен...
Каҫхине ,Канашра“ Шупашкарта пулмалли ҫӗнӗ 

строиттӗлствӑ пирки статйа вуланӑ^^е те... тӗлӗк- 
ре веҫех курӑннӑ, мур... Асӑннӑ ҫуртсем хал> ҫук- 
ха вӗсем, вӗсене ҫак кунсен^е тума тытӑнаҫҫӗ. Ку- 
сем кӑна мар, оит те нумай ҫуртсем тума тытӑ- 
наҫҫӗ... 1932-мӗш ҫул патне вӗсем шатах пулса 
ҫитеҫҫӗ.
 ̂ — Нта-а... Тӗлӗк, ^орт воҫми .. Тӗлӗнмелле. Хот- 

та... тӗлӗнмеллийех те ҫук! Тӗлӗкре курнисем вӗсем 
пурте пулаҫҫӗ вӗт,—терӗм те, апатланкаласа тула 
тухрӑм.

Тулта—ҫуркунне.
Хӗвел хӗртет... Кайӑксем йурлаҫҫӗ... Лерен, хула 

варрин^ен камӗнш^ӗксем шакканисем илтӗнеҫҫӗ...
Строиттӗлствӑ пуҫланнӑ.

Лвонит Акаккӑв. 

ВОЛОИИТТӐ ЙӐВИ.
-— Ай-а-ай!!! Краву-ул!

, — Итлеха, Кӗркури, кам ара вӑл кравул кӑш-
карат?

— Иккасси вӑрман хуҫалӑх пуҫлӑхӗ. /
— Хутсем айне пулнӑ, ^аваланса та тухай- 

‘‘зсЕ Хӑш пӗрине ҫӗтсе. хӑш пӗрине ' ҫухатсагг. пӗ- 
^ернӗ.

Хушӑран хӑй ҫапах та майрине—„Нинӑ!“ тесе 
, Ц^кӑрса илет. Айала пулса вилсех кайасран ҫав 
‘“икленетех ӗнтӗ. А.

КУРАКПА ПУРОКРАТ
Ҫуракине хатбрринв тбрӗслемелли смот- 

тӑр хӑш рӑйонсенъе пит йапӑх иртет.

К у р а к. Ка-ак7 Ка-ак? Как? 
П ^ р о к р а т .  ^'фу, шуйттан куракӗ! 
К у р а к  Ка-ак? Как? 
П ) ! р о к р а т .  Н иккак! Сан |уӗн ӗҫ пур пирӗн 

смоттӑр мӗнле иртнипе!..



Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлнӑ, улӑхсем симӗс ҫиттипе 
витӗннӗ, кайӑксем йӗвӗлтетяӗ, Мишшапа Клавти 
5 ӗрисем йурату хаваслӑхӗпе кӑрт-кӑрт тапса кимн- 
сем каланӑ,—пӗрин (Мишшан) ҫуркуннехи кимӑна, 

теприн— „Боже царя храни".
— Пӗтӗм ^ӗререн йурататӑп сана, Клавти!—тенӗ 

ҫамрӑк Мишша.—Санӑн сахӑртан тунӑ тутуна ку- 
нӗн-ҫӗрӗн 5 уптума хатӗр.

_— Ех, Мишша! '5упт^вассине кайран та ^уптӑ- 
вӑн. Малтан комсомолтан тух, тенӗ ҫамрӑк пике 
унӑн комсомол шухӑшлӑ пуҫӗн^и ҫӳҫӗсене ҫемҫе 
аллисемпе а^ашласа.

— Халӗ епӗ комсомолӗс. Кӑштах тӑхтасан парт- 
тийе кӗрсе ^ӑн-^ӑн коммунис пулатӑп, оплортунис 
мар. Вара лишшентсӑ пулнӑ аҫусене те усал-тӗсӗл- 
тен сыхласа тӑма пултарӑп...

— Пысӑк вырӑнта ӗҫлекен пулатӑни, тенӗ хӗрӗн 
15 ҫул тултарса 16 ҫула кайнӑ сасси.

— У-у! Саншӑн аслӑ кӑмиссарӑн аслӑ помошнӗ- 
кӗ пулма хатӗр.

— Ах, тенӗ,^ хӗр ҫаврака кӑвак куҫӗсене ури 
патне йарса. Йуратнӑ аттепе калаҫса пӑхмалла пу- 
лат. Килӗшӗши вӑл епӗ комсомол арӑмӗ пулас- 

сипе?
Ҫамрӑк Мишша хӑйӗн ҫеретд^акла аллипе ҫамрӑк 

пикен сашиттӑ^нӑйла аллине ^ӑмӑртаса илсе ^ы- 
лай5 5 ен тытса тӑ^ӗ. Унтан икӗ ^ӗре пӗр пек тап- 
са, Клавтин ашшӗне хӑйсем мӑшӑрланасси ҫин^ен 
тӑнлантарса пама карӗҫ.

Икӗ 5 ун Саккӑса кайма ирӗк ыйтнине хирӗҫ 
Клавтин ашшӗ мӗнле сӑмахсем каланине истори 
пӗлет пулӗ те, епӗр пӗлейместпӗр. Ан^ах Микулай 
Ҫтеппан^тӑ (Клавти ашшӗ) патӗн^ен тухсан, хапха 
алӑк патӗн^е ҫамрӑк йӗкӗт пӗр пиллӗк минута йа- 
хӑн сӑмси шӑтӑкӗсене пӗтӗм вӑйран ^аваласа тӑ- 
нине пӗлетпӗр. Сӑмса ҫунаттисем хыйпӑнса кайас- 
ран та шикленмен вӑл ун ^ухме. "^ӗри унӑн Клав- 
тисен пӳртне тӑрса йулнӑ пулнӑ, хӑй. кӗлеткине 
йӑтса, килнелле утнӑ... Сотсиалисӑм строиттӗлствин 
5 ҫуллӑх планӗ ҫин^ен шухӑшламан вӑл ҫав вӑхӑт- 
ра, хӑйӗн 5 ҫулхи планӗн пирвайхи ҫулӗн^е мӑ- 
шӑрланма май килменни ҫин^ен шухӑшланӑ.

Ҫу пулнӑ, кӗр пулнӑ, хӗл тапранса кайнӑ.
 ̂— Кӑҫал хӗл ӑшӑ пул^ӗ, теҫҫӗ колхоса кӗнӗ ЪУ~ 

хӑнсемпе вӑтамсем.
Клавтин ашшӗ—Микулай Ҫтеппан^^ӑ хӗл ӑшӑ 

пулнипе к и л ӗ ш м е с т  — п и т  сивӗ пул^ӗ кӑ- 
ҫэл хӗл, тет. Уншӑн совет ҫанталӑкӗ пит сивӗ пул- 
нӑ кӑҫал-—пӗтӗм пурлӑхне унӑнне туртса илсе кол- 
хоса панӑ. Сивӗ, сивӗ, пит сивӗ совет ҫанталӑкӗ 
кулаксемшӗн.

Сотсиалисӑмшӑн тӑрӑшакан Мишша та сивӗрен 
хӑракан пулнӑ. Йункштурм тумтирӗ ҫийӗн ӑшӑ 
кӗрӗк тӑхӑнса йалсовета пына вӑл пӗр хӗллехи 
сивӗ кун.

АИ ҫ у р ӑ л с а ц

— Епӗ, тет, комунисӑмшӑн ҫунатӑп, ҫавӑнпа Па- 
раннӗккӑв лишшентса, йалтан кӑларса йанӑскере, 
сотсиалисӑм тума хамӑр йала кӳрес, тетӗп.

—  Унсӑрӑнах сотсиалисӑм тӑвӑпӑр, тенӗ йалсо- 
ветрисен^ен нӗри.

—  Унсӑрӑн тума ыай пулӗ те, хӗрӗсӗр тума май 
килмест.

—  Мӗншӗн? Хӗрӗ вӗт лишшенккӑ хисепӗн^е тӑ- 
ратҫке.

—  Тупата турӑшӑн лишшенккӑ теме пултарай- 
мастпӑр ӑна. Ара вӑл 17 ҫулта ҫеҫ. 17 ҫулхисене 
лишшит тума йурамаст, мӗншӗн тесен, вӗсем ка -̂ 
53 илме кирлӗ пулаҫҫӗ.

—  Кам илӗ лишшентсӑ хӗрне?
— Епӗ ӑна утма пуҫлаяӑранпах сотсиалисӑм 

строиттӗлствин 5 ҫуллӑх планӗпе паллаштарса ӳс- 
терсе 17 ҫула ҫитертӗм. Комунисӑм ҫулӗпе кайма 
вӗрентсе пытӑм.

—  Ну?!
— Тутин^ен 5 ӑмппӑлт! туса илес умӗн кирек- 

хӑҫан та ҫав ^уптӑвас йӑлана ун умӗн^е пӗтӗмпех 
критӗклесе хураттӑм^^ӗ. Вӑл йӑла мӗнтен тухнине 
маркҫисла аналӗс туса паратӑп^ӗ, еппин.

—  Ну?!
— '^уптунӑ хыҫҫӑн: епӗ сана, хӗрӗм, 5уптурӑм, 

ан^ах есӗ ан ман, 5уптӑвасси вӑл виҫҫӗр ҫул ытла 
Раҫҫей халӑхӗн йунне ӗмсе пурӑннӑ улпутсен^ен 
йулнӑ йӑла. '^уптуни урлӑ ҫынна тӗрлӗрен ^ир^ӗр 
йерме пултарат, ҫавӑнпа есӗ ҫынна ан 5 упту, мана 
ан^ах 5 упту, тетӗп.

— Ну?!
—  Тата лосӑнксемпе паллаштаратӑп: «сывӑ пул- 

тӑр копператси!» - -тетӗп те ^ӑмппӑлт! 5уптуса иле- 
тӗп. Тепре 5 уптунӑ 5ухне: «ҫуракине хали^^еи 
пулман хастарлӑхпа Ертересси сыв пултӑр!»—те- 
тӗп. Виҫҫӗмӗшӗн^е: «кулаксене тӗп тӑвасси сыв 
пултӑр», тетӗп. Тӑваттӑмӗшӗн^е: «Пӗрлешӳре 
вӑй!..»

—  Ну?!
—  '5уптӑвассин клас йенне нихӑҫаи та манмаи| 

епӗ...
— Ну?!
—  Токкумӗнт кирлӗ мана, справккӑ!..
—  Мӗнле справккӑ?

Ҫак калаҫу пулкӑ хыҫҫӑн тепӗр ернерен ҫамрӑк 
йӗкӗт Мишша пиншакӗн комсомол пиле^ӗ ^иксе 
ҫӳремелли шал йен^и кӑсйине йалӗҫтӑвком панЙ 
справккӑ ху5 ӗ кӗрсе выртнӑ.

* •

Мартӑн 20-мӗшӗ. Ҫурхи хӗвел ӑшшипе пиҫнӗ йу9 
нимӗрӗ каҫхи сивӗпе хытнӑ. Хытнӑ йур ҫийӗн МиШ- 
ша пырат Вц^кат. Ҫитрӗ йала. Пӗлӗт ҫин^е ҪЗ' 
кӑнсӖ^тӑракан уйӑх йатлӑ сар хунар ҫеҫ курс* 
йул^ӗ Мишша Микулай Ҫтеппан^^ӑ пӳртне кӗрс* 
кайнине.

— Ну? Мӗнле?—тесе ыйтат йулашки вӑхӑтр» 
хӑравҫа тухса кайнӑ Микулай Ҫтепнаи^^ӑ.



— Ан хӑра! Справккӑпа сайавленине те РЕК‘а 
йатӑм. Сайавлени пит вирлӗ тухрӗ. Ку сайавленипе 
сана та сасӑ парса колхоса кӗртӗҫ.

— Пит пысӑк тав сана!
— Ну, ӗнтӗ паратӑни мана хӑвӑн сасӑсӑр йулнӑ 

хӗрна?
— Тем тӑвас?
— Мӗн мӗн тумалли пур. Пар ална, Клавти! Атте, 

пилле хӑвӑн ҫылӑхлӑ комсомолӗспа ҫылӑхсӑр хӗрна.
Клавтипе Мишша аллисене парса пӗрпӗрне йул- 

ташлӑ салам калаҫҫӗ. Ашшӗ, сасӑлама пултарайман 
аллипе, ҫамрӑк ^унсене пиллет. Ҫамрӑксен макнит- 
ланса кайнӑ тутисем ^ӑмппӑлт! туса илеҫҫӗ. Тӗт- 
тӗм тӗпсакайӗн^ен ҫутти сиксе тухса сӗтел ҫине 
хӑпарса ларат...

Вӑхӑта контро/ьсӗрех расхот туса пынипе, вӗсем 
ҫӗр каҫнине те сисеймен. Уйӑх, никам раскула^ьӗт 
тумасӑрах, ликвитатси пулса ҫӗр хыҫне пытанса 
ларнӑ.

4рхи шурӑмтауҫ пионер калстӑкӗ пек хӗрелсе 
тухнӑ. Тепӗр кун пуҫланнӑ. Райӗҫтӑвкомра йалсо- 
вет панӑ справккӑпа Мишша ҫырнӑ сайавленийе 
пурте пӗрле пухӑнсах хыттӑн вуланӑ.

В президиум Марпосадского РИК‘а.
От КСМ Новинской яч. М аликина 

Михаила Федоровича.
З А Я В Л Е Н И Е .

Настоящим прошу ирезидиум Марпосадского РИ К ‘а разоб- 
рать мов заяаление в следующем: я, гр-н Малинин с детства, 
когда еще не был в комсомоле влюбился в дочь лишенца— 
<Клавдию> Баранникова Николая Степановича, за  время пре- 
бывания в комсомоле я осознал, что я со стороны К С М о .и б - 
Еи делаю неправильные, но в силу разгоревшей сильно плот- 
иой естественной любви я не сумел набраться силы воли 
лвзабыть дочь лишенца сКлавдию» и решил ее перевоспитать 
в духе коммунизма, что безусловно я сумел достичь. Но во 
время проводимой кампании ликвидации кулачества как клас- 
са, наряду с сплошной коллективизацией деревни Новинской 
хозяӖство Баранникова Н. С. согласно постановления Марпо- 
оа^ского РИ К 'а из пределов Новннского СИЮ а выселили 
вместе с родителями и мою пюбимую Клавдию, что на меня

повлияло в е о м а  печалько и я в силу изложенного заявляю . 
что разлюбить не могу и пооему прошу убедительно президиую 
Марпосадского Р И К ‘а  войти в мое положение вернуть ее обрат- 
но в Новинский СИК, ибо она мною перевоспитана, она нв 
была и не будет чуждым элементом в совстроительствв, а  так- 
же она нв лиш ена избирательных прав, так как ей только 17 
лет, а как только она будет возвращена обратно в деревню 
Новинск, то я  снова возьмусь за  перевоспитание в духе ком- 
мунизма, как свою жену, а  посему прошу президиум Марпо- 
садского Р И К ‘а  войти в мое положение и вернуть мне ев 
обратно, еща раз повторяю, что она ие является чуждыи 
елементом в совстроительстве.

Прошу в просьбе ноей не отказать.
20!П1-30 г. Проситель МАЛИНИН.

С п р а в к  а.
Дана вастоящ ая справка гр-ну дер. Новинской, Марпосад- 

ского РИ К ‘а ЧАССР, М алииин/ Михаилу Федоровичу в том, 
что действительно имел и им ет любовь с гражданкой Баран- 
никовой Клавдией, его любовь была с ней еще и до вступле- 
ния в комсомол с детства, что и удостоверяется.

Пред. СИК‘а Гаранин.
19|1П-30 г. Секретарь Рамаиов.

Тутисем кулнӑ райӗҫтӑвкомра ларакансен ҫан: 
сайавленийе вуланӑ 5 ухне. Справккине вуланӑ ^ухне 
тата хытӑрах кулнӑ. Темӗншӗн ун ^ухнех кулнӑ? 
Кайран, сайавленипе справкки „Капкӑнра“ ҫапӑнса 
тухсан, татах кулмалла пулассине аса илмен пул- 
малла.

Мишша ҫурхи ӑшӑ кунсен^е нумай^ен кӗтнӗ 
райӗҫтӑвком ответне пуштӑ леҫсе парасса. Уй хап- 
хин леш (уй) йенне тухса кунсерен темиҫешер се- 
хет тӑрат вӑл ҫула тӑрӑх малалла пӑхса. Йӳтенӗ 
каҫ^ӑксем хӑйсен пӗркелен^ӗк пи^ӗсене хапха 
алак хӑмисем хушшине ^иксе, хӗрхенӳллӗн ый- 
таҫҫӗ;

— Мӗншӗн хуйхӑллӑ тӑратӑн ара кунта, а^ам! 
теҫҫӗ.

Мишшӑ куҫӗсене айалалла йарса тӗксӗмӗн калат:
— Мӗн кирлӗ, ҫавӑншӑн тӑратӑп. Кайах хӑвӑн 

ҫулупа, асанне, нимӗнле интереслӑ йапала та ҫук 
кунта1..-тет. Йӑван-Муъи.

— Ку столовӑйра апат парасса нӗтсе выҫӑ вилес пула^'... Килтех ҫисе килмеллеъъӑ те.»
— Ҫитес сопранире „Столовӑй“  тесе ҫырнӑ вывӑскине „Том ошитани“ тенипе улӑш- 

^рм а хушӑпӑр.



ЪӖРӖ ҪВЕТТУЙ
— Тан! Тан! Тан! Тан-таннн!—мӑн ^ан сас- 

сийех сасартӑк вӑратрӗ ӑшӑ ыйхӑпа ҫывӑракан ха- 
лӑха. Унта та кунта уҫӑлат те хупӑнаТ вырӑсла 
хапха.

— Мӗн пулнӑ?!
— Пушарӗ ӑҫта?!
— Йе пантӑ тапӑннӑ йала?!
— Кара-у-у-ул!
— Тӗн^е пӗтет!
Ӑйхӑран вӑраннӑ халӑх ҫуйӑхат урамра. Тет- 

тӗм. Нимӗн курӑнмаст умра.
— Пӗтетпӗр!
— Вилетпӗр!
— Ҫамрӑк ҫеҫтеписем турра ӗненменшӗнех 

пӗтмелле пул^ӗ.
— Ай-йу-у-уй1
— Турӑн таса амӑшӗ, ҫӑл пир-р-ре!
Урам варрин^е, йур ҫин^е йӑваланса ӳкӗт- 

леҫҫӗ курӑнман турӑ амӑшне ватӑ кар^ӑксем. Вӗ- 
сен^ен йулмаҫҫӗ ӗмӗртен пӗрле пурӑнса йӳтенӗ 
вӗсен „ка5 5 исем“.

— Турӑн таса амӑшӗ, ҫӑл пир-р-р-ре-е!
— Комсомолӗссене вӗлерсе тухас хамӑр ви- 

ли5 5 ен!
— Ҫав есрелсемшӗн пӗтетпӗр пурте.
— Айтӑр!
Комсомол йа^^ейкки ҫекреттарӗн килӗ йен- 

нелле 5 упрӗҫ тӑват-пилӗк вӑй-питти маттурсем. 
Ҫаклатса туртмашкӑн йӑтнӑ хӑйсем тимӗр пакурсем.

— Тан! Тан! Тан! Тан! Таннн!—вӗҫӗмсӗр йан- 
тӑрат йалан Ҫӳлти-кассин^е мӑн ^анӑн сасси.

— малтан ^иркӗве кайса пӑхас
мар-ши?

— Тен, мӗнле те пулии самана улшӑнманши?
Комсомол йа^ейкки ҫекреттарне вӗлерме ка-

йакансем тӑрса калаҫрӗҫ пӑртакҫӑ.
— Тен...
— Тен...
— Айтӑрха еппин ^иркӳне!
Уттар^ӗҫ тӑват-пилӗк маттур ^иркӳ йеннелле, 

мӑн ^ана мӗскершӗн ҫапнине пӗлме.
Пал хушши лӑпланмаст, йантӑрат ҫаплах.
— Вӑн, ҫулӑмсем курӑнаҫҫӗ!
— Ҫӗр катӑлса пыни илтӗнет!
— Ай, урана темӗн тытрӗ!
— Хоспоти, алӑ ҫӗкленмест!
— Паттушки, хырӑма!
— Маттушки!
Ҫуйӑхаҫҫӗ кар^ӑксем, арӑмсем урам варрин^е. 

Ъӑнахах та тӗн^е пӗтетех темелле.
Т)ан сасси ^арӑн^ӗ, йантрамаст. Урам та лӑп- 

лан^ӗ, ҫуйӑхмаст. Ҫанталӑк тӑпӑ. Лӑпкӑ.
— „Ей, турӑ, етемӳсене ҫӑ-ӑ-ӑл1 Хӑвӑн ха- 

лӑхна!..“
Каҫхи сывлӑха кисретет нумай сасӑллӑ йурӑ 

5 иркӳ йенӗн^ен. Йал ҫине саралат ку йурӑ вирлӗн 
те уҫҫӑн.

— Хоспоти, мӗнте пулин пулнӑ ав!
— Тавай кайатпӑр ^иркӗве!
„Ҫулӑмсем курнӑ“, „ҫӗр катӑлнине илтнӗ“, 

„урине темӗн перӗннӗ*, „алли ҫӗкленеймен“, ,хы- 
рӑмӗ ыратакан“, „маттушки* тесе хӑраса кӑҫкӑрса 
йанӑ арӑмсем утрӗҫ «турӑ йурри» илтӗннӗ йеннел- 
ле—5 и р ^  патнелле.

— Есӗ паҫӑр ҫулӑм ^ӑнахах та куртӑни?— 
ыйтрӗ хӑй ҫумӗнъе пӗрле пыраканӗн^ен пӗри.

— Сан урана паҫӑр ^ӑнах та перӗн^ӗ-и те- 
мӗскер?—хӑранӑ сасӑпа тавӑр^ӗ йулташӗ.

— ппӗ хӑранипе каларӑм.
— Епӗ те...
Каҫхи тӗттӗме парӑнтарат ^иркӳ. Ҫап-ҫутӑ 

кантӑксем ҫутатаҫҫӗ урам хушшине.
Халӑх тулли ^иркӳре. Пурте тӑраҫҫӗ шӑпат 

Хӑшӗсем пӗлнӗ мӗншӗн мӑн ^ан ҫапнине. ^ылайӗ- 
шӗ пӗлмен. Ан^ах, ыйтма хӑраҫҫӗ пӗри пӗрин^ен.

— Аслӑлатпӑр, аслӑлатпӑ ӑр, вилӗмрен ^ӗрӗл- 
се халӑх куҫ умне курӑннӑ ҫветтуй!.—йан та йан 
кайат пупсен сасси ^иркӳри халӑх йенелле. Мӗс- 
кер пулнине ҫакӑнтан кӑна пӗлмелле.

— Каларӑм вӗт, паҫӑр ҫулӑм курӑн^ӗ тесе,— 
пӑшӑлтатса систер^ӗ хӑйпе пӗрле 5 иркӗве пынӑ 
йулташне «ҫулӑм курнӑ» арӑм.

— Ҫветтуй 5 ӗрӗлни пул^ӗ пу.5 вӑл.
— Ҫӗр кисрен^ӗ паҫӑр.
— Ҫветтуй тупӑкӗ ҫӗр айӗн^ен тухнӑ вӑхӑтра 

пулнӑ ӗнтӗ вӑл.
— Хырӑм ыратрӗ паҫӑр.
— Ҫветтуй ^ӗрӗлнӗ вӑхӑтра хырӑмӑнти а^уна 

5 ун кӗ^ӗ пулас вара санӑнне. Ҫветтуй пулат ӗнтӗ 
вӑл та.

— Упӑшкасӑр тунӑ йапала.. Хам та ҫаплах 
шутлатӑптаха.

-— О, хоспоти!
— «Аслӑла-а-а-а-пӑ-ӑ-ӑр, аслӑ-ӑ-ла-а-а-атпӑ-ӑр!»
Тӑватӑ пуп, виҫӗ тийаккӑн кӗтӳри вӑкӑрсем пек

мӗкӗрсе тухса кайрӗҫ халӑх хушшипе хӗсӗнсе ту- 
лалла. Тапратрӗ мӗн пур халӑх шавлама.

— Курас^ӗ ҫветтуйне!
«Укҫасӑр патне йеҫмест, тет ҫветтуйӗ» хыпар 

сарӑл^ӗ 5 иркӳри халӑх хушшине.
— Мана, инке, пӗр 10 пус парха.
— Мана 7 пуспа та ҫитет.
Пӗр пӗрин хушшин^е укҫа шырама тытӑн^ӗҫ 

5 иркӳри халӑх.
^ ӗ р ӗ  ҫветтуй патӗн^ен ӗретӗн иртеҫҫӗ арӑмсем, 

Т)ӑнкӑрт та ^ӑнкӑрт кайаҫҫӗ вӗсен аллин^ен _кӗ- 
мӗл те пӑхӑр укҫасем.

Ҫапла уҫрӗҫ, «^ӗрӗ ҫветтуй ӳтне» Топрынӗн йа- 
лӗн^и (Ҫерпуххӑв окр.) пупсем. Ан^ах н у ^ й а  пы- 
марӗҫ вӗсен ӗмӗтсем. «5 ӗрӗ ҫьеттуй»—пупӑн стреп- 
ки пулнӑ иккен.

Хуп-хура куҫлӑ, ^ипер хӗр Малашкӑ. Тупӑка 
хурса „ҫветтуйа" кӑларнӑ ӑна вырӑнти па^ӑшка. 
Тутисем ҫӳхе, аллисем ҫемҫе... «Ҫветтуй» тӑк ҫвет- 
туй. Ҫавӑн пек палӑр^ӗ комиҫҫи пӑхсан тӗрӗсле- 
сен, „5 ӗрӗ ҫветтуй*. Ҫ. Шӑпъӑк.

Пысӑк ыйту.
К а р ъ ӑ к ;— ^УРЦ^ӑкри хӗра^а патв® 

ҫыру йамаллз5 5 ӗ. Ьлӗк атрӗсне ^иркӳллӗ 5 УР̂ ’ 
5 ӑк йа^ӗпе ҫыраттӑмӑр, халӗ унта ^иркӳне хупса 
клуп тунӑ тет.

Комсомолӗс;—Колхос тунӑши вӑл йалта?
Каръӑк;—Тунӑ тетҫке.
Комсомолӗс;—Апла пулсан тата мӗн ш у х ӑ ш а  

кайса тӑмалла атрӗсшӗн? Ҫырас пулат тӳрех.кол- 
хослӑ '5 Урз'5^иа“ тесе; колхос туса ӗлкӗреймеи 
пулсан „клуплӑ ^УРаъӑка* тесе ҫырма та йура^^б -̂

С— к.



СТСЕНӐ ҪИНВИ СТСЕНККӐ.
— Ай-уй, Марик инке, ҫпектаккӗл тени ҫаки 

вӑл?
— Ой, пи^ӗ! Ой, хӑлхисем! Сӑмсине мӗнтен ту- 

нӑ-ши?
— Ана мар, есӗ йӗмне пӑх!.
— Тур ҫӑлтӑрах ан^ах. Ара ку, хай, ӗлӗк, ҫветккӑ 

тетт,ӗҫ, ҫавиҫ!
Стсенӑ ҫин^е ^аршав уҫсан виҫӗ хӑрӑмлӑ пит- 

лӗскерсем, упӑте пек хупхура тӑраҫҫӗ. Шӑлӗсемпе 
куҫ шурри йӑлтӑр палӑраҫҫӗ,—суртламан тырӑ-
шӗн^и пухра пӗр5 исем пек. Пӗр хӗрарӑмӗ [кар^ӑк 
пулнӑ пулас] питне тирне вистенӗ пекех хӗретнӗ, 
ҫурӑм хыҫне, сурпан вырӑнне хуран-куршак тытнӑ 
ҫӗтӗк йӗм пуҫҫи „ути/ьсырйоран" илсе ҫакнӑ.

Мӗнле пйессӑ вы5 .5 анине никам та пӗлес ҫук. 
Хӑшӗ кӑшт 5 ухланӑ пек пулса „Ҫӗнтерьӗ" пйессӑ, 
хӑшӗ „Смы^кӑ", тата хӑш-пӗрисем ан^ах тухнӑ 
ҫӗн пйессӑ, ниҫта та лартманскер терӗҫ.

— Ах кантӑр вӑрри кипекки! Маня ӗҫме йа- 
мастӑн! терӗ пӗр арттисӗ.

— Ес ма ҫапан! Усал а^и, тӑлли ҫӑпати! Хӑрӑмлӑ 
мӑрйен катӑк кирпӗ^ӗ! Хӳре пиҫнӗ к>шак!-ҫатлат- 
тар^ӗҫ пӗр сийӗ сӑмахха. Вы;ь.5 аҫҫӗ вӗт арттиссем!

Шӑп тӑран халӑх, ҫӗмӗрк трийӗрпа тыр суртланӑ 
5 ухнехи пек, пӑтранса йантратса кайрӗ.

— Ҫакӑншӑн укҫа-и?
— Аҫтан тухнӑскер?
— Ниҫта курман епӗ салтакра кун пекки.
Стсенӑ ҫин^исем куҫӗсене картласа, хӑрӑмлӑ пит-

ри шур шӑлсене, ҫуркуннехи тӗттӗм каҫхи хӑй 
ҫутисем пек, кӑтартса кул^ӗҫ.

— Ҫпектаккӗл не срыват!—кӑшкӑрьӗ решиҫҫорӗ 
пулас.

ВыЛ).5 акансем нӑрӑсем пек хускал^ӗҫ. Суфжор 
ахӑрни, вулани пурне те илтӗнет.

— У.*ьтук, сан кӗмелле, мӗншӗн кӗместӗн? Т)^с- 
рах кӗр!-терӗ пӗри стсенӑ ҫин^ен.

— Ай-ай, ман пӗ^^ен пите хуратмасӑр кӗмел- 
ле-и,-кӑшкӑр5 ӗ стсенӑ хыҫӗн^ен.

— Ун кӗме йурамаст, ^орт! кӑшкӑр^ӗ суф^ьор.
— Мирун, мӗншӗн ха.5 тин кӗтӗн. Сан кӗмелли 

иртсе кайрӗ вӗт,
— Тух, 5 орт, стсенӑ ҫин^ен! Вы^/ьамаст—стсенӑ 

ҫине хӑпарса кайнӑ! Сан мар, ха.^—Раисӑн кӗмел- 
лс5 5 ӗ. Вӑл ҫук вун!

— Ваҫли, сан ку тействин^е пӑ^ах керес ҫук- 
5 иҫ! Мӗн тума халех хатӗрленсе кӗрсе тӑтӑн епӗр 
вы^тьанӑ ҫӗре!—йатлаҫаҫҫӗ арттиссем, стсенӑ ҫин^е 
выӑь/ьас вырӑнне. ^

— „Артисты, ҫпектаккӗл не срыват", кӑшкӑр^ӗ 
тепри.

— Епӗ каламаллине ан каласа пыр ӗс Марккел! 
Хамӑнне хамах калатӑп.

— Тата манне Ҫтаппан калат—ҫавах мар-и?
— Есӗ, шуйттан а^и, мӗне курса ват старик 

пултӑн, сухал ма ҫыпӑҫтартӑн? Ара есӗ 16 ҫулхи 
ка553  вы.5 .гьатӑн вӗт!

— А тата Хӗлимун Маринешӗн выл)ТьаЕ Хӗли- 
мун уншӑн вы.5 .5 ама—хӗр мар вӗт то_шӗ.

— Марки, сан хӗра^а пулмалла^^ӗ. Есӗ мӗншӗн 
кар^ӑкла тумлантӑн?

— Т)2срах тавлашса пӗтерӗр!—ӗрлет халӑх. Кун 
пеккишӗн пулсан килмелле те мар^^ӗ. Сирен стсе- 
нӑ ҫине йатлаҫма тухмалла-и? Вы.5 ӑьзнӑ ҫӗрте 
йурат-и?—кӑшкӑр^ӗ Урек.

— Кун пек те мар пӗр кунӗн^е Йакку Мирунс, 
колхоса кӗрес умӗн пӑрушне сутса ӗҫсе йӗмсӗр-кӗ- 
песӗр урам тӑрӑх ҫӳрет...
„ — Кусен кунпа аппалана^^ен тырӑ^^суртлас,.. 
Енер те трийӗр пушах лар^ӗ,—кӑшкӑр^ӗ колхос 
5 ленӗ.

Ку уш ҫӗр ҫин^е пулман йапала, тейӗр есӗр 
никама та ӗненменнисем. Пулнӑ. Епӗ кӑна хаиӑи 
куҫӑмсемпех Мӑн-Хӑмарккара, Вылӑра, Шураҫра, 
Атмала кассин^е йӗркеллӗн куртӑм. Т)ӑн пулнӑ 
вӑл. Н. ЪУРпай.

— Ҫуракине мӗнле хатӗрленсе ҫитнине тӗ- 
рӗслемелли смоттӑра туса иртертӗри?

— Смоттӑра-и? Дна... ҫуракине туса пӗтер- 
сен, уй тӑрӑх пӑхса ҫӳресе тӗрӗслес тетпӗр.

ЙӑиЗш илтиӗскер.
— Есӗ Йетӗрне районӗн^и Лапра-кассисемиха!
— Ҫав йалсемҫке.
— Сирӗн унта прикатирсем пурте ӗҫлеҫҫи?
— Пурте. Ҫемен Уртамӗ, Куҫук Аврамӗ, ӑ^али 

Михали арӑмӗсемпех ӗҫеҫҫӗ... арман хуҫи патӗн^е.
Утӑм.



ПУЛӖ КУПАС НАЛА?, ХУҪА МАЙРИ ТАШЛА?, УЬИТЛӖ АЛ ҪУПАТ.
Ку виҫӗ йата илтсен пӗр тӑхтамасӑрах ак ҫапла 

калӑр есӗр, тӑванӑмсем:
— Ха.5 хи тапхӑрта пуппа куп^иххӑшӑн сӑмахла- 

малли те ҫук, ан^ах у^итлийӗ хамӑр ҫынха вӑл, 
тейӗр есӗр.

Суйа мар ӗнтӗ вӑл, тӗрӗсех темелле. 
Ҫавнашкалах Хӗрлӗ^утайри Самсонӑв пуп та, 

Виктӑр йатлӑ ывӑлне хӑйӗн вӑрӑм ҫӳҫӗн сухӑмӗн- 
5 е ҫитӗнтерсе, у^итле кӑларнӑ. Куп^иххи тата 
Хӗрлӗ^зггайсемех пусма тавар макаҫӑнӗ тытнӑскер— 
Палташкинӑ хӑйӗн хӑй пек хӗрне хӑйхи у5 итле 
арӑмлӑх панӑ. Кӗрӳ туйаннӑ еппин. Виҫӗ тӗслӗ 
етем ҫак майпа пӗр ҫӗре ҫыпӑҫса ларнӑ. Вуникӗ 
трактӑр кӑкарса турттарсан та ку етемсене уйӑ- 
рас ҫук. Пӗр кӗвӗпех ташлаҫҫӗ халӗ те. Истори 
ҫакӑн пек;

Хӑйне патшалӑха ҫӗрулми памалла тунине илт- 
сен, хайхи Самсояӑв пупӑн пуҫӗ вӑрман пек 
кашлама тытӑн^ӗ. Тем тӗрлӗ сарлака шухӑшсем 
капланса килсе, унӑн пуҫне кӗрсе тӗпӗртетсе кис- 
ретрӗҫ. Вӑрӑм ҫӳҫӗн имшерке тымарӗсем кӑна ^ар- 
5 ӗҫ шереметӗн тӑм пуҫне. Тутарсен пек шакла 
пулнӑ пулсан саланса та кайӗ^^ӗ тен. Унӑн ^ейе 
куҫӗсем те каҫхи тӑмананӑн пек ^арӑлса, ҫуркун- 
иехи ҫырма пек шывлан^ӗҫ. Ку ӗҫе мӗнле ирте- 
ресси ҫин^ен тем тӗрлӗ те сӳтсейаврӗ. Хӑй пал- 
ланӑ тем пек хӑватлӑ турӑсен^ен те пулӑшу ыйтма 
шутларӗ те, ан^ах вӗсен те хал)хи вӑхӑтра хӑва- 
5 ӗсем ҫуккине туйса ил^ӗ.

Ҫакӑн пек тарӑн шухӑшсем ҫине Самсонӑвӑн 
тӑхла^и—Палташкинӑ та ҫитсе кӗ^ӗ. Шухӑшсем 
иккӗшин те пӗрех пулнӑ кусен.

Ҫӗрулми...
Палташкинӑпа Самсонӑв хӑйсен хисеплӗ лару- 

не уҫрӗҫ. Ҫӗрулми хатӗрлес ыйтупа Самсонӑв сӑ- 
мах илсе, анкартиш пек сарлака ҫӑварне выл>атма 
пуҫларӗ.

— Ну, вот, тӑхла^ӑ, иксӗмӗре те патшалӑха 
ҫӗрулми пама хушаҫҫӗ. Виҫи те сахал мар. Ҫавна 
мӗнле майпа тӳрлегӗпӗр,—тет Самсонӑв.

— Тӗлӗнмелле, ^истийех тӗлӗнмӗлле! Ҫавӑнпа 
та сирпе калаҫма килтӗм те.

— Ҫавна калани те, ӗлӗк пур хамӑра пара^^ӗҫ. 
Халӗ ху тӳле. Самани те пирӗн ҫине ҫурӑмпах 
пӑхат ҫав. Пурнӑҫ та тыха хӳри тӑршшӗ кӑна йул- 
5 ӗ иккен.

— Суйа мар ҫав, куҫах курӑнат ӗнтӗ,—тет Пал- 
ташкинӑ.

Ан^ах ку ҫӗрулмине мӗнле тӳлӗпӗр-ха, Тӳлес 
мар, каллех ырӑ ҫук. ^утзй рах  тупса ҫитерме 
хӗн ӑна. Хамӑрӑн та...

Икӗ тус ҫаккӑн пек аврашса ларнӑ хыҫҫӑн, Сам- 
сонӑвӑн пуҫне питӗ илемлӗ шухӑш пырса, вӗрен 
шал^и пек кӗрсе лар5 ӗ.

— Ну тӑк вот, тӑхла^ӗ, епӗ ҫакнашкал май шу- 
хӑшласа кӑлартӑм ку ӗҫре: манӑн 5 ун патӗн^и 
ывӑлӑм Виктӑр Самсон^^ӑ Ҫурха йалӗн^е (Йе- 
тӗрне р.) уьитлӗре вӗт?

— У^итлӗре!
— Манӑн унпа ҫыхӑну ҫук мар, Санӑн та вӑл 

йут ҫын мар—кӗрӳ. Йепле вара тӗксе йатӑр-ха 
вӑл пире. Ҫу-у-ук, ун пек пулас ҫук. Пулма та 
пултараймаст, Манӑнне ҫӗр туртса илТ:ен те, вӑл 
Путайа килсе хӳри пиҫнӗ кушакпа пӗрех кускала- 
ларӗ вӗт, хам пилленипе ҫитӗннӗ вӗт вӑл. Ҫавӑн- 
па та есӗ, тӑхла^ӗ, ун патне шӑхӑрт та, вӑлӑ ку
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ӗҫсене хӑвӑрт тума пултарӗ. Хам кайас, шкул ҫурт- 
не пуп кӗни килӗшеймӗ. Асӑрхаҫҫӗ те. Сана ниъе- 
во. Майлашат, купӑс ӗнет сна^^ӑт.

— Майлашат!
— Туттӑ, пупсен пуҫӗ аврах нар ҫав. Ҫавӑнпа 

та епӗ Самсонӑв,—ахӑлтатат пуп.

« *
Палташкинӑ Ҫухра йалне вӗҫтерсе те ҫитрӗ. Кӗ- 

рӳшӗ умӗн^е йӑпӑлти кушак пекҫаврӑнат. Хӑйсен 
историне сарӑ ҫу пек йухтарса кӑтартрӗ шеремет.

— Виттӗ, Виттӗ, хута кӗрех, кӗрӳвӗм,—йӑлӑнат 
куп^иххӑ.

Пуп та—ашшӗ, куп^иххӑ та—ху^амӗшӗ, йепле 
тӳстӗрха Виктӑр Самсонӑвӑн хавшак 5 унӗ. Килӗш- 
рӗ, мӗн тата.

Пирӗн шутпа йӑлӑнмах та кирлӗ мар мӗн. Так- 
ҫанах хатӗр мӗн а^и.

— Ку ӗҫе тума шутйа вӗт. Пӗрте шикленмелли 
ҫук. Хам стурӑша хушрӑм тӑк, коттовӑ ҫӗрулми. 
Патшалӑх хакӗн^ен кӑшт хӑпартса парасси кӑна 
кирлӗ.

— Уншӑн тӑмӑпӑрха, Виттӗ, ан^ах ку ӗҫе сис- 
сен хӑвна йапӑх пуласран та сыхланас пулат.

— Ну, тата, сисессипе пуплемелли те ҫук. Хам 
вӗт сисекенӗ. ИӖК-е тӗрӗслекен комиҫҫи претҫе- 
таттӗлӗ, тата РКИ ҫексин претҫетаттӗлӗ те епек 
вгт,—тет Самсонӑв.

— Сахал марҫке кӗрӳ санӑн ^инӑ?
— Мӗн калаҫмалли, круком претҫетаттӗл!
— Ну, сывӑ пул5 5 ӑрха еппин ӗҫсемӗр. Майлаш- 

тарарха еппин, пирӗн йатпах леҫтерӗр ҫӗрулмине 
те,—шывран тухнӑ кӑвакал пек хавасланса ил^ӗ 
купьиххӑ.

— Аван, аван пултараттӑр, Палташкинӑн улми 
тейепӑр савӑтра.

«
Нумай пул^ӗи, сахали, хайхи Самсонӑвӑн сту- 

рӑш ӗ—Майккӑв ҫӗрулми пухакан акӗнт пулса та 
тӑ^ӗ. Аванс та алла ильӗ. Премисӑр ӗҫлемерӗ, 
конешнӑ. Ҫӗрулми те Йетӗрнери ерех савӑтнелле 
хыткан ҫунасем ҫийӗн^е шӑвӑн^ӗ.

Пуппа кул^иххӑн та тӳлевсем татӑльӗҫ. Тутисем 
те йӑл кул^ӗҫ.

Самсонӑв у5 итлӗ те пуппа купьиххӑна хӳгелесе 
сылтӑмалла йӑванса ӳкрӗ.

Шиттӑ крыттӑ, ӗҫ те пӗтрӗ. „На Ш ипкевсеспок- 
койнӑ.“ Ҫапла5 5 ӗ вӑл кӗркунне.

Ан^ах та виҫӗ тусӑн ташшийӗрне сивӗ ҫилте 
йур вӗҫтерсе ҫухатаймарӗ.

Тӑрӑ шыв ҫине йӑлтӑрах тухса выртре. Тивӗҫлӗ 
оркӑнсем йӗрлерӗҫ. Тупрӗҫ. Майак.

Арӑм пирки.
— Есӗ мӗншӗн колхоса ҫырӑнмастӑн?
— Арӑм ан ҫырӑн, тет.
— Арӑму ҫин^ен мар... ху ҫырӑн.
—- 5им ха. Киле кайса арӑмран ыйтса килемха.

Хутав.

Йуманлӑх копператтивӗнъе.
— Претҫетаттӗл йулташ, ҫураки камппанине 

есӗр хатӗрленетӗри?
— Ун ҫинбен ыйтатӑн пулсан... йӑнӑш килне есе 

кунта. Кунта копператтив, йалсовет мар. Шбшлб.



Смвттӑр умӗн.
— Сирӗн ут|рештенипе пирӗн 

уьрештени сотсиалисӑм токӑвӑрӗ 
туни сакӑр уйӑх иртрӗ.

— Ҫапла! Йӑвӑр пул^и сирӗн- 
шӗн токӑвӑрта каланисене ту- 
машкӑн?

—- Мӗнле йӑвӑр? Токӑвӑра ҫте- 
на ҫумне ҫапассине те йӑвӑр йа- 
пала тетӗни.

Унӑн ҫыхӑнувӗ.

ТЕРЛӖРЕНПЕРЕКЕТ КАССИСЕМ

Йӳтенӗ кар^ӑксен перекет касси.

— Йалти ӗҫҫыннисемпе ҫыхӑну 
тытатӑни?

— Тытатӑпҫке.
— Мӗнле майпа?
—■ Ӗнер пасарта пӗр хресьен- 

рен ҫӑмарта илтӗм.

Нимӗн те ҫук ҫав сирӗн.
Сотсиалисӑм токӑвӑр тунӑ 

ьухне орккестр кала^^ӗ, хор йур- 
лаььӗ...

— Халӗ?
- -  Халӗ орккестӑрӗ те ҫук, хо- 

рӗ те ҫук. Токӑв... 'нимӗн те ҫук.

Нкӗ местком калаҫа?.
— Сотсиалисӑм токӑвӑрта ка- 

ланисене пурнӑҫа кӗртес тӗлӗшпе 
снре хӑваласа ҫитсе иртсех ка-
йас^ӗ.

— Иртсе кайӑр. Кам ^арат?
- -  Хӑвӑр ^аратӑр. Ш топӑ^^ӗ

сирӗн... кӑштах кайалла ^акса 
пырас.

Вӑл хӑрамас?.
Патшалӑх у^рештонисен^е 

Цӳрократтисӑмпа хытӑ кӗрешме 
Цуҫларӗҫ.

—- Сӗрешьӗриҫ.
— Хӑрамастӑни?
"  Хӑрамастӑп. Патшалӑх у5 - 

рештенирен копператтив у^реш- 
'■'бнине куҫма пултаратӑп.

Асаттесен авалхи перекет касси.

Упӑшкисен^ен вӑрттӑн укҫа ты- 
такан м е ш ^ е н к к ӑ с е н  перекет 

касси.

Хӑрамалли ҫук.
Хӑш-пӗр ликпунтсеяде вӗрентнӗ 

йатне ан^ах тукаласа илеҫҫӗ.
Тухтӑр. Сан куҫу ^ирлӗ. Каҫхи 

ҫутӑпа вулама„йурамаст.
Ъирлӗ ҫын. Йурӗ. Есӗ каланине 

тӗрӗс туса пырӑп, мӗншӗн тесен 
епӗ ликпунктра ан^ах вӗреннӗ.

Суйа турӑсӑр.

Еҫлекенсемпе хрес^енсен пере- 
кет касси.

Х р?съен . Ху турра ӗненместӗп 
тетӗн. Икконсене халӗ те пӳртрех 
тытатӑн. Мӗн пирки апла? 
Т урӑсӑр . Камппанисем пирки. Кӑ- 
ларса пӑрахма вӑхӑт тупӑнмаст.

Хӑй мӗнлине асӑрхайман.
Хваттер йарса пурӑнакан. Кала- 

ха, йулташ, есӗ кулак мари?
Хваттер шыракан. Мӗн калаҫа- 

тӑн? Тур хытартӑрах кулак пу- 
ласран.

Хваттер иарса пурӑнакан. Мана
Совет у5 рештенире ӗҫлекенскере 
кулака хваттере кӳртни килӗш- 
мест, терӗм те.

(1 Пуп. Ах, ҫак хамӑрӑн кромкоко- 
вориттӗле ҫавӑрса ҫапӑттӑм^^ӗ.

Маттӑшкӑ. Харлаттарати?
Пуп. Харлаттарни мӗ-ӗн!.. Мун- 

куна хирӗҫ токлатсем каласа ла- 
рат.

Турра хирӗҫ
— Мӗн есӗ, Варвари, епӗ тур- 

ра хирӗҫ тетӗн—ху ^ӑркуҫлансах 
кӗлтӑватӑн.

— Турра хирӗҫ ҫав. Ак кунта ту- 
рӑ, епӗ ӑна хирӗҫ тӑратӑп.

Кӳренет.
— Пирӗн копператгива коппе- 

ратгив та темелле мар.
— Ма?
— Таварсене ^еретсӗрех па- 

раҫҫӗ.



Х У Т О Ш Н Ӗ К С Е М
Пӗр ирпеле Шупашкар урамӗпе икӗ ҫын мӑкӑр- 

татса калаҫса пыраҫҫӗ. лккӗш ӗ те пӗр пек тум- 
ланнӑскерсем: хура па;ьттосемпе, картуспа, вӑрӑм 
куньаллӑ сӑран атӑ тӑхӑннӑскерсем, иккӗшӗ те 
пӗр пек йаштака ҫынсем: пӗри вӑрӑм питлӗ куҫ- 
лӑ,—-тепри вӑхӑтлӑ майлӑ, вӑхӑтлӑ питлӗ куҫлӑ. 
Аллисеньи хура с ӑ р а н портфӗлӗсене пӑхсан, 
кусене ваккатсем тесе шутлама пулат; вӑрӑм кун- 
т>аллӑ аттисене пӑхсассӑн, „Кошҫинтиккат' акӗн- 
Ьӗсем теме йурат. Аньах кусем ваккат та мар, 
акӗнт та мар,—кусем .ҫыру хутошнӗкӗсем “ Т)Ук- 
мар Ваҫҫипе Путавҫӑ Михали.

Атӑл хӗррине ҫитсен, кунта купаланса выртакан 
к/ьопкӑ штапӗлӗсем хыҫпе ҫаврӑнса кайнӑ ьух, 
кусем пӗр ула кушак вилли выртнине курах кай- 
рӗҫ. Хӑппӑл-хаппӑл Т)У*<“ зрӗ кӑсйиньен плок-нот 
туртса кӑларьӗ те пӗр-икӗ сӑмах ҫырса та лартрӗ.

— Пӗр маттерйал пур,—терӗ йулташне.
Унтан утрӗҫ кусем Атӑл хӗррипе ҫӳлелле—хрес-

Ьен ҫурьӗ йенелле. Пынӑ ьухне кашни тӗл пулнӑ 
йапалана пит сӑнаса пӑхаҫҫӗ. ^У^^^зрӗ пӗр ӳркен- 
месӗрех шыв хӗрринье ӳпӗнсе выртакан кимӗ ай- 
не упаленсе кӗрсе тухрӗ. Хрес^еи ҫурьӗ тӗлне 
ҫитсен, унта пӑртак ьарӑнса мӑкӑртаткаларӗҫ те, 
утрӗҫ ҫӳлелле—Т)ӑваш урамӗпе. Ҫул майӗпе икӗ 
уьрештенийе кӗрсе, унти нушниксене кӗрсе пӑх- 
рӗҫ. Исправтом тӗлне ҫитнӗ ьух, унта пӗр кутамк- 
ка ҫакнӑ ьӑваш  урам тепӗр йеньен пырса ҫитрӗ.

— Хӑш йалсем? Колхос турӑри? Кунта мӗн ӗҫпе 
килетӗн?—тесе труках виҫӗ ыйту паьӗҫ кусем шар- 
тах сиксе ӳкнӗ йал ҫыннине.

— Епӗ Турта пуҫӗсем пулатӑп. Хулана пасар^а 
килнӗььӗ, кунта хамӑр кӳршӗ аьи хуликанланнӑ- 
шӑн ларат те, ашшӗ пасар майӗпе ҫырупа ҫӑкӑр 
кӗртсе пама ыйтсаььӗ. Колхос ҫиньен ьиперех 
калама пултараймастӑп, ку йахӑнта вӑрманта ӗҫ- 
лесе килте тӑман, ҫырнӑ терӗҫ колхоса хам унта 
пулмасан та.

Лешсем татах плокнотсем туртса кӑларса ҫыркала- 
рӗҫ те, утрӗҫ малалла. Пу.5 нитса килкартине кӗрсен 
пахьаналла утрӗҫ. Пах^ара пӗр пысӑк йӑмра айӗнье 
татӑлса аннӑ пӗр иртнӗ ҫулхи курак йӑви вырта 
парат. Ана курсанах Путавҫӑ плок нотне туртса 
кӑларса виҫӗ-тӑватӑ сӑмах тӗрлесе те ху^ӗ. Унтан 
кӗрсе кайрӗҫ вилӗсене вӑхӑтлӑха выртаракан ҫур- 
та. Кунта нимех те пулмарӗ, урайӗнье пӗр йунлӑ 
марлӗ татӑкӗ выртнине ҫеҫ тӗл пульӗҫ.

— Пайанлӑха маттерйал ҫитет те пулӗ, айта 
Зтӑпӑр килелле Путавҫӑ,—терӗ ^ укм арӗ  ҫаврӑнса.

Пу.5 нитса килкартиньен урамалла тухса кайрӗҫ. 
Канаш урамне тухса сопср тӑвӗньен аннӑ ьух, ку- 
сене хирӗҫ хӑпара парат пӗр кӑвак ҫилхеллӗ ватӑ 
луп. Унӑн пӗр аллин^е сумккӑ, хул хушшинье хурӑн 
милӗкӗ (муньаран таврӑнат пулнӑ мӗн).

— Ҫырас,—терӗ Путавҫӑ.
— Кирлех,—терӗ ^укмарӗ.
Сӑрт ҫиньен анса ҫитсен, кусен корккоп стодо- 

вӑйӗ тӗлӗнье вӗсене хирӗҫ столовӑй килкартиньен 
пӗр пысӑк сысна тухрӗ.

— Неметлӗннӑ ҫырас,—терӗ Путавҫӑ.
Плок-нот ҫине татах ҫырса паллӑ турӗҫ.
— Маттерйал нумай пульӗ, икӗ кунсӑр та рас- 

рапоттӑт туса пӗтерес ҫук,—терӗ Т)укмарӗ.
Вара кайрӗҫ хваттерсене „расрапоттӑт* тума.
Ҫак «хутошнӗксем» пӗрикӗ сехет хушшинье 

пуҫтарнӑ маттерйалсен^ен хаҫат ва.5 .5 и ҫакӑн пек 
статйасем ҫырса хатӗрлесе ху^ӗҫ.

10

Шупашкар навус айне путнӑ.
Ҫак кунсенъе йатарласа орканисатсиленӗ саниттарнӑй прика- 

тӑ ҫуркунне ҫнтиӗ майӗпе хула тасалӑхне сӑнаса тухрӗ. При- 
катӑ пуҫлӑхӗсем Путавҫӑиа Ъухмар йулташсем каланинъен хула- 
ра тем тӗрлӗ ирсӗрлӗхсем те пуриккен: Атӑл хӗҫрин^е кушак- 
сем , йытӑсем, тата ытти выл^ӑх-^ӗрлӗх виллисем ӑҫта килнӗ )н- 
та выртса ирсӗр щӑршӑсем сараҫҫӗ; хӑш -пӗр уърештенири нущ- 
никсем тулса ҫитнӗ пирки навус шывӗ пӗтӗм килкартине са- 
рӑлни пур; пуЛ)Нитса килкартине пырса кӗме те хӑруш ӑ,—-унта 
купи купипе йунлӑ-пӳрлӗ ваттӑсемпе марлӗсем купаланса шӑрш 
каларса выртаҫҫӗ, вӗсене ҫуса тасатса ҫенӗрен ӗҫе йарас вы- 
рӑнне, вӗсем иртен-ҫӳрене йӗрӗнтеҫсе выртаҫҫӗ, т. ыт. те. Акӑ 
ҫуркунне ҫитрӗ, хӗвел хӗртсе пӑхат, кӑҫкӑсемпе ҫеҫкесем ҫу- 
ралса ырӑ шӑрш ӑ кӑларса тӑраҫҫӗ, малашне шӑп5 ӑксем те йур- 
лама тытӑнӗҫ, ҫав вӑхӑтра ъаплӑ хула тасамарлӑхсемпе шӑршӑ- 
ланса тӑрат. Милитси те ку ирсӗрлӗхе курмаст, пыл пек тутлӑ 
ыйхӑпа ҫывӑрат. Хула совеъӗн саниттарнӑй ҫексийӗ те ъура 
темппӗпе (хӑвӑртлӑхӗпе) ҫеҫ ӗҫлет. Хамӑр ҫӗршыва интустри- 
ленӗ вӑхӑтра промышлӗннӑҫ ъӗр тавар ҫитменнипе кавгкас 
Ъӑрмав кураЪ ҫав вӑхӑтҫах Ш упаш карта Атӑл хӗррпн^е тир- 
рисене сумен тӗрлӗ вилесен шуъӗ те ҫук выртаҫҫӗ, вӗсен усси 
ахалех ҫухалса тӑраӑ-.

Ҫак тасамарлӑхсене ъасрах пуҫтарса, вӗсен5 сн ылттӑн ту- 
малла... В. Ъ-

*»0 «
Колхос йухӑмӗ.

Йалхуҫалӑхне колхослас ӗҫӗн хумӗсем куллен кун ҫӳлӗ ту- 
сем пек хӑпарса малтан мала ш уса пыраҫҫӗ. Тӗслӗхшӗн пер 
факт ҫеҫ илер: Туртапуҫ йалӗ пӗр уйӑх малтан районри пур 
йалсенъен ъи тӗттӗм йал вырӑнне шутлана^^ӗ. Акӑ халӗ пыр 
та пӑх Туртапуҫне,—пӗр ерне хушшинъе пӗтӗм йалӗпе ,Ки- 
кант* комунӑ орканисатсилесе, комунӑ уставӗ хушнине пӗ- 
тӗмпех пурнӑҫа кӗртсе пыраҫҫӗ. Комунӑ тӑвас ӗҫре ку йалга 
Ъухӑнсемпе вӑтам хресҫенсем пит таъӑ ҫыхӑнӗа ӗҫлеиӗ иккен, 
Х ӗрарӑмӗсен ку^ьттурлӑхӗ ӳссе пынӑ майӗпе, вӗсем активланса 
ӗҫлени кулаксен йӑвине ҫӗмӗрсе тӑкма пит п]/лӑшнӑ. Халӗ ку 
йалти кулаксене йалтан хӑваласа кӑларса йанӑ. Ытти йалсем те 
Туртапуҫӗ йалӗпе танашӑр! М. П.

»* *
Кураксенъен усӑ курас проплЕмӑ.

Нумай пулмаст, манӑн Амерӗкрен М ускава килнӗ пӗр пит 
ъаплӑ уъъоннӑй миҫтӗр Пикми^сонпа калаҫмалла нулъӗ. Вӑт 
каланипе кайӑк пӑхӗ (навусӗ, йе куано) тырпул тухӑҫне хӑпар- 
тас ӗҫре калама ҫук пысӑк вырӑн йышӑнса тӑмалла. Ҫав на- 
вуспа ҫӗре ҫӗнетсен, тырӑпулпа тымар ҫимӗҫ тухӑҫӗ 600-700 
прпъъӑн таран ӳсме пултарат. Пирӗн Ъ зваш  респуплӗкӗнде 
ҫӗр кивелсе ҫитнӗ пирки, ҫӗре ҫӗнетес проплемӑ пайанхи пите 
пысӑк ыйту пулса тӑрат. М иҫтӗр ПикмиЛ)Сон каланипе кураксек 
ытти кайӑк-кӗшӗкрен ытларах навус пама пултараҫҫӗ, мӗншен 
тесен вӗсем вӗҫӗмсӗр темтепӗр ҫийеҫҫӗ. Апла пулсан пире ку 
нроплемӑпа кӗреш ме хура кураксемех пулӑшма пултараҫҫе, 
минерал ҫӑнӑхӗ те кирле мар. Епӗ комантировккӑра пулса 
(ӗнер ҫеҫ таврӑнтӑм) ъӑваш йалӗсенъе ҫакна пит лайӑх сана- 
рӑм: кашни йалта урамсенъе йӑмра лартса тудтарнӑ, пысак 
йӑмрасем ҫинъе сахалтан 6—7 курак йӑви; пӗтӗм респуплӗкӗпе 
илсен ун пек курак йӑви темиҫе пин те пулмалла; кашни иа- 
вара 400 крам навус ҫех шутласан та, вӑл темиҫе тоннӑ пулк  ̂
пултарат. Ку тупрана вол,нӑй кураксем параҫҫӗ. Кураксене 
йатарласа ӗръетме пит ҫӑмӑл. Вӗсем апат тӗлӗшӗньен ЗЧрке- 
меҫҫӗ, апатне те хӗйсемех тупаҫҫӗ, навусне пире параҫҫӗ. 
ш ухӑш па кураксене ӗрьетме кирлех. Кураксене ӗръетекен 
йалсене, колхоссене, уйрӑм хуҫалӑхсене премисем парса, терл 
^ькоттӑсемпе хастарлатма пула!!. Ку ыйту ҫинъен Хосплана» 
ҫак кунсеньех, ыйтӑва пӗрре те кайа хӑвармасӑҫах сӳтсе-иам 
пулат. Тата вӑхӑта иртермесӗрех пӗтӗм респуплекри курак иа- 
висене уььота илес пулат. Ку ӗҫе тума йалти активлӑ ҫыясев- 
Ъен полномоььӑннӑйсем суйламалла. В. {)•

!,М
Муиъара йут елементсемпе ҫыхйну 

тытмалла мар.
Епӗ ҫак кунсенье коммунпайӗн мунъин-ье пултӑм. Мун^ьа 

рекенсем хуш ш инье парттийтсӑсем ге, профсойус 'бленесем ’ 
ответлӑ рапотнӗксем те  ьылайах-ььӗ; тин ҫеҫ ҫавӑнса петер . 
мунъаран тухма тытӑннӑь^ьӗ,—пӗр вӑрӑм ҫӳҫлӗ пысӑк 
па^ьӑшкӑ йӑраланса кӗнине курах кайатӑп. Вӑт кӗьӗ те и т



ҫӳҫенмесӗрех парттийтсӑсем ҫуинех пырса ларса ҫӳҫӗсенелап- 
сӑртаттарса ҫӑвӑнма тытӑнъӗ. Пӑхатӑп: лешсем „хӑнк* та ту- 
маҫҫӗ .Ман шухӑшпа йе паъӑшкине хӑваласа кӑлармаллаъъӗ, 
йе хӑйсем сасартӑк ҫӗкленсе тӑрса, ҫӑвӑнма пӑрахсах, мунъа- 
ран тухса каймаллаъъӗ-

Вӑт ӑҫта вӑл „сылтӑм сулӑнъӑк!". Вӑт ӑҫта вӑл ,йут елемент- 
пе ҫыхӑну!"

Тасату комиҫҫийӗсем пит ҫемҫе ӗҫлеҫҫӗ, тишкӗрӳ ҫителӗклӗ 
мар. Хӑш тасату комиҫҫийӗ те пулсан ҫак мунъана кӗрсе ҫа- 
кӑн пек ирсӗр слуъъӑйсене шыраса тупни пурши? Ҫук, ҫуках 
темелле. М. П.

Сысна сывӑ пултӑр!
„Ъӑваш хуҫалӑхӗ" шурналӑн 3—4-мӗш номӗрӗнъе ҫапӑннӑ 

статйан йӑнӑщӗсем пӗтӗм тӗнъери пролеттари куҫӗ умне сиксе 
тухрӗҫ ӗнтӗ. Ана ӑнланнӑ хыҫҫӑн, ъӑваш ӗҫхалӑхӗ те хӑй умне

пирӗн петтилетккӑ мӗнле сатаъсем лартнине виттӗрех курса 
тӑрат. Ҫак сатаъсенъен пӗри—вӑл вы^ьӑх-ъӗрлӗх ӗрьетес сатад. 
Ку ыйту хушшинъе пирӗн сысна ыйтӑвӗ пысӑк вырӑн йы ш ӑа- 
са тӑмалла. Анъах пирӗн хуҫайствӗннӗксем ку ыйту ҫине тӗш- 
лех пӑхмаҫҫӗ. Сысная усси нумай: шӑръӗ, тирри, ҫавӗ, какайӗ. 
Сыснана усрама ҫӑмӑл: вӑл апат тиркемест, ӑна навуспах, тата 
апат-ҫимӗҫ йулашкипех ҫитӗнтерме п у л а ! Ҫавӑнпа сы снасеае 
столовӑйсенъе, пивнойсенье, пӑрахут ҫиньи пуфетра, т еатй р - 
ти пуффетра, тата уьрештенисеньи пуфетсенье (сӑиахраи 
Клавсутра) усрама кирлӗ. Ҫапла майпа сысна усраса ҫитӗнте- 
рес тесен столовӑйсем, пӑрахутсем, театтӑрсем, уьреш тенисеи 
пӗр-пӗринпе ӑмӑрту туса ӗҫлемелле. М. П.

* *
‘Ӑҫти хаҫата йарӗҫши ӗнгӗ пирӗн «хутошнӗксем»- 

ҫак статйасене? Йараҫҫех пулӗ ӗнтӗ, хӑш-пӗр ре- 
такси ун пек маттерйала хапӑлах тӑват. Ҫитес 
кунсенье вуласан пӗлӗпӗр ӑҫта ҫапнине. Сенвк.

СУПОТНӖК
Пуху. Хурт пек сӗрлет халӑх. Кӑвак тӗтӗм вит- 

тӗр ҫынсен пуҫӗсем снаретсем пек курӑнаҫҫӗ.
— Йулташсем, тесе мӑн кӑмӑлланса пуҫларӗ Па- 

рӗнӑв,—ыран пирӗн вӑрман супотнӗкӗ тӑвас, совета 
пулӑшас. Ытти йалсемпе ӑмӑрту туса ӗҫлес, тупнӑ 
укҫине колхоса усӑ курма парас...

— Тӑвас, тӑвас!
— Ыран ирех кайатпӑр...
— Пӗр ҫын та ан йултӑр.
Ну, Парӗнӑв—айтарух маттур каь^ӑ, кӑтра ҫӳ- 

ҫӗсене хӑлха урлӑ пӑрахрӗ те, ҫӑварне перус хыпса 
фу! вӗрсе йаьӗ.

— Вот еп тапратрӑм та ӗҫ пульӗ, еп перетовик, 
тет. Перетовик пулмасӑр, ыйту хускатма ҫӑмӑл мар.

Пуху саланнӑ май Парӗнӑв куҫӗсене куҫ хӑрпаххи 
аййӗн йӑпшӑнса пӑхтарьӗ те, питӗ ьейен вӗлт тухса 
кайрӗ.

# *
— Атӑр супотнӗке, тесе хӑпарат Ҫӗнӗ—Ирьемес 

тӑрӑх халӑх. Пӗри пуртӑ, пӑ^ӑкӑ, кӗреҫе йӑтнӑ. 
Пурте хаваслӑн, йак-йак сиксе утаҫҫӗ.

Халӑх вӑрманта 40—60 ҫын. Йумансене касаҫҫӗ, 
ваклаҫҫӗ, ҫураҫҫӗ...

Еҫ пырат, аньах Парӗнӑв пыман.
— Парӗнӑв, ӑҫта, ӗнер хӑй тапратрӗ те, пайан 

ҫук...
— Лесниььи патне укҫа илме кайрӗ.
— Е-е, ик ерне хушши каймарӗ те, пайан йури 

тарнӑ, тесе лаь лартрӗ пурттине тунката ҫине 
Йерхип.

Пурте аллисене шарт ҫапаҫҫӗ. Конешнӑ перето- 
вик ҫук та, ӗҫлесех пулаЕ Кайри мала теҫҫӗ, ^ӑ- 
вашсем. Кунта ӗнтӗ перетовикран хвостовик пул^ӗ 
те Парӗнӑв.

— Парӗнӑв, вӑл пайан лесниььи патне кайнӑ 
5ух, сӑмахпа епӗр ӗҫ тӑватпӑр, терӗ Ҫимок Мик- 
колӗ.

Парӗнӑв ҫук, ӗҫ унсӑрах пырат. Тата^теҫатски 
ҫук. 13-мӗш № кварттӑл теҫатскисӗр. Йумансем 
пур, теҫатски ӑҫта. Тавай шырас.

— Леҫник хваттерне карӑм, теҫатски хваттерне 
карӑм, ҫук. Ма ку-^ат тумаст, теҫатски, ҫӑварни 
кун вӗт. Мӗн тӑвас вӑрманта, ьеркке пулсан „йу- 
рат“. Вӑрман тармаст, ҫӑварни иртет теҫатскишӗн.

— Ни Парӗнӑв ҫук, ни теҫатски, йатлаҫат халӑх.
Халӑх йатлаҫнине кура, кашнин ̂ кӑмӑлне ҫемҫетес

тесе, Ҫимон ташша йа^ӗ аньах. Ӗҫре хаваслӑн ал 
Ҫупни вӑрмана йан! йарат ҫурса. Карму^ сасси 
пушшех хаваслатрӗ ҫынсене. Пурте ташӑ хыҫҫӑн

пӗр пӗринпе кмӑртса, йумана пуртӑпа, пӑьӑкӑн» 
ислетеҫҫӗ.

— Ҫапла йышши Парӗнӑвпа^ пытанакан теҫет- 
скипе нумай совета пулӑшӑн, Ӗҫре кӑтартас ьух, 
тараҫҫӗ, терӗ Морос Мишшийӗ, Атнар уьлесхос 
вӑрманӗ ҫине пӑхса. К а ш л н н кв .^

В  Ы  Р  А  Н

— Санӑн хӗр вырӑн тупрӗ тетӗн. Пир- 1 
шӑ трута тупса панӑши?

— Пиршӑ трута мар. Ҫан уърештеии.
— Мӗнле вырӑн апла вӑл?
— Кил хуҫайкии тенӗ вырӑи.
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Шуйашкарти транс^ьатси. Ш Ч/ \У \/
е в е р т н е.

Неҫтӗрӗ

— Хӑлхасӑр пултӑм.
— Такҫанахи?
— Кӗсӗр.
— Епӗ каланине илтетӗнҫке.
— Есӗ каланине илтетӗп те, ратио нала- 

иине илтейми пултӑм.

Каҫ пулнӑ. Хурал пӳртӗнье ьыхса тултарнӑ пек халӑх. Хрее- 
•бенсем пурте ӗҫе пуҫтарнӑ майӑн ьӗлӗм турткаласа киле киле 
ларнӑ кунта. П урте пурнӑҫ ҫиньен колхос ҫиньен шӑкӑлтатса 
калаҫса лараҫҫӗ.

Ҫапла калаҫса ларнӑ вӑхӑтрах, сасартӑк Ш уҫтӑр 
ашак пек хаш каса ьучса кӗьӗ.

— Сыхланӑр! терӗ вӑл сывлӑшне аран ҫавӑрса йарса— 
Ш емшере „претставиттӗл" килнӗ тет, халӑха пухрӗ тет те: камӑн 
ытлашши укҫа п ур ,—перекет кассине хурӑр, тесе каларӗ тет. 
Пайанах пирӗн йала та кнлет тесе каларӗ, тет. Патшалӑх хапрӑк- 
савӑтсем лартма укҫа кирлӗ тесе калат, тет.

— Ак хайхи, кулаксене пӗтерьӗҫ те, вӑтамсене тапӑнма 
пуҫларӗҫ ӗнтӗ—кӗр... кӗрлесе ильӗҫ кулак майлисем.

Ъ ипер шӑкӑлтатса калаҫса ларакан хресьенсен куҫӗсем 
панулми пек ьарӑлса карӗҫ сисмен вӑхӑтрах; пӗри тухса вӗҫет, 
тепри тухса вӗҫет. Хавруш Ҫтаппанӗ те паҫӑр 300 тенкӗ укҫа 
пур тесе мухтанаканскер, вӗлт ҫеҫ тухса вӗҫрӗ. Ни шывӗ шыв 
мар уншӑн, ни пыльӑкӗ пыльӑк мар,—ҫилҫ^на пек пырат. Ури- 
сем купарьине ш ӑрт та шартах тивеҫҫӗ. Тарӑнт! уткӑнса кар“ 
пӗрене ҫине такӑнса, шапӑлт кӗрсе выртрӗ шыв лакӑмие. 
тӑлт-ҫатӑлт сиксе тӑьӗ те, шӑлт-шалт кӗрсе карӗ килне.

— Карьӑк, карьӑк, карьӑк!..—хытӑ ьупнине хӑпӑнса ӳ к н ӗ- 
ним те калаймаст арӑмне.

Арӑмӗ Ҫтаппан ҫара ҫӑраланьӑккине кура тӗлӗнсе ҫӑварнв 
ҫатма пек карса пӑрахрӗ.

— Мӗн ара?.. Кам хӑваларӗ сана хашкатӑн? Аҫта ӳксе ва- 
ралантӑн?

Ҫтаппан хӑйне тӑрӑх хӑвӑрт пӑхса ту^хрӗ те, тарӑхнипе;
— Укҫа илсе кӗр терӗ хыттӑн кӑшкӑрса.
— Ӳсӗри ес, Ҫтаппан? Мӗн тӑван укҫапа? Хӑй хӑранипе 

Ьӗрӗп пек хутланса ларьӗ.
— Ш уйтан тӑватӑп! Илсе кӗр!..—Калас сӑмаххине те кала- 

са пӗтереймерӗ Ҫтаппан, шак-шак-шак!.. шаккарӗ каитӑкран 
такам.

— Халӑх ҫине!.. Халех тухмалла, халех!..
— Пӗтрӗм хайхи, леш ӗ персе те ҫитнӗ ӗнтӗ, укҫа илме 

килнӗ тет, шуйт<*н кӗвенти!..—Арӑмне кӗҫех тылласа тӑ- 
каььӗ Ҫтаппан ӑшшӑм-пӑшшӑмпа ниҫта кайса кӗме пӗлмесӗр. 
Кӑртти-вартти ьупса тухса хирӗҫ иккӗшӗ те пырса перӗньӗҫ 
тӗттӗмре Ҫтаппан хампар кӗтессине па-аллт! уткӑнса карӗ, арӑмӗ 
те Ҫгаппан ҫине такӑнса. Т»ышкӑ пек шыҫса тухрӗ Ҫтаппан 
ҫамки. Арӑмӗн те ахал) те катӑк шӑллӑскерӗн, тата виҫӗ шӑл 
тухса ӳкрӗ. Ҫапах икӗш ӗ те ним ыратнине пӗлмесӗр, укҫана 
арьаран илсе, пусма картлашки айне ьиксе хуьӗҫ.

—  Пӗтерьӗ, пӗтерьӗ... Неҫтӗрех пӗтерьӗ пире...—выртса 
йӑвалансах йӗрет Ҫтаппан.—Ахал) мар Ш уҫтӗр тесе каланӑ пу5  
ӑна. Сыхласах тӑнӑ епӗр пытаряйне. Сута парас, ӑҫта шыраса 
тупӑн ӑна. Таҫта тарнӑ ӗнтӗ вӑл мур йытти. Пӗтерьӗ, Хусан 
шулӗкех ҫаратрӗ, Ш уҫтӗр Неҫтӗрех...

Ҫухалнӑ хайхин укҫи. „Ш ӗвӗртнӗ".
П ерекетлеме пӗлмен. Ш ел-шел... Аньах Ҫтаппанне мар, 

вӑрман ӗҫлесе тупнӑ укҫине шел...

^ Торонвӑ Петврв. л

•х;

С ӑ в ӑ л а м х а ,  т ӑ р ӑ х л а м х а .
Алла тытрӑм палалайккӑ, 
Йурӑ-ҫемӗ калама;
Ех, ман 5 унӑм ҫӑмӑлттайккӑ, 
Пит хавас ҫав йурлама.
Ех, йурламха, шӑратамха, 
Хамӑн ирӗк йуррӑма; 
Сӑвӑламха, тӑрӑхламха 
Мӗн пур урӑм-сурӑма.
Хӗвел пӑхрӗ, йӑлтӑртатрӗ, 
Ҫураки ак сӑмсарах.
Усӗр пуҫлӑ претҫетаттӗл, 
Ха.5 те тутлӑ ыйхӑрах,
Йан-йанах йанрат ҫур кунӗ, 
Курак кильӗ хӑнана,
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Йапӑхланнӑ пулӑшкумӗ, 
Хытӑ кайнӑ «паппана».
Хресьенсем колхос тӑваҫҫӗ, 
Тӑрӑшаҫҫӗ ьунтанах. 
Кулакпа пул тарӑхаҫҫӗ, 
Шӑртланаҫҫӗ кашкӑрлах.
Ӗҫ ҫынни турра пӑрахрӗ, 
Тапаланьӗ ҫӗнелме;
Кулака шӑлса пӑрахрӗ 
Вилӗм шӑтӑк йенелле.
Хресьенсем самай ӑсланнӑ, 
Пит сумлаҫҫӗ укҫана; 
Сумсӑр Хветӗр намӑсланнӑ, 
Маннӑ кайнӑ кассӑна.

Виҫҫӗр сум самай укҫа вӑл, 
Ӗҫпе тупнӑ йапала;
Хветӗр 5 унӗ пит те хапӑл, 
Пӳрт лартасшӑн унпала.
Укҫине вӑл «тӗплӗ» хунӑ, 
"Ьӗркесе хӑма айне;
Ҫавӑнпа вӑл сӑтӑр курнӑ— 
Шӑши ватнӑ укҫине.
Пӑнтӑр-пантӑр палалайккӑ, 
Йурӑ манӑн йанӑрат,
Ех, ман ьунӑм ҫӑмӑлттайккӑ, 
Ирӗк сӑвӑ такмаклат.

Торонвй Петврв.



Ҫу килесрен хӑракан.

Кӗҫӗн-Йельӗк районӗньи Тӑрӑм комсомолӗссем 
пасара кайакан хресьенсен лашисене ҫул ҫиньетытса 
дарса, хуҫисене пӑшалсемпе хӑратса, лашисен хӳри- 
сене, ҫилхисене хаьӑпа ирте-ирте илнисем пулнӑ.

Йытти: Мӗн макӑрса пуҫна усса тӑратӑн ха.ъхи 
савӑнӑҫ вӑхӑтра? Ҫуркунне ҫитрӗ, ҫӑва тухатпӑр.

Лаши: Ҫав йапала хурлантарат те мана,— акӑ 
малашне ҫӑва тухӑпӑр, .манӑн усал ьир-ьӗрсем  
саракан шӑна-пӑвансене хӑратма хӳрем те ҫук.

Йытти: Вӑл мӗн хӳре пулманни. Пухса йанӑ хӳ- 
ресемшӗн трактӑр нумай килмелле теҫҫӗ. Трактӑр 
нумай килсе тулсассӑн, сана сухана кӳлмӗҫ, вӗҫ- 
терсе ҫӳре вара улӑх тӑрӑх хӳрӳна тӑратса суха 
тунӑ вӑхӑтра.

Лаши: Трактӑр нумай килсе тулсан, лаша вӑйӗ 
кирлӗ пулманнипе, лашасене кӑлпасси тунӑ ҫӗре  
те йарӗҫ. Ав Шупашкарти коркоп ҫав майпа ст*- 
ловӑйсем ва5 Л)И халех лаша какайӗ пуҫтзрма ты- 
тӑннӑ теҫҫӗ.

Йытти: Нта, ку хыпар ьӑнах та саншан савӑнӑҫ- 
лӑ хыпар мар.

ХӖСӖК ПӲРТ ТАТАХ ХӖСӖНЪӖ.
Шышкӑ Ҫимунӗ вӑл поп еппин. Пӗре пакартине 

пӗҫертме кӑмака ҫине хӑпарса ҫывӑрнӑ. Пуҫӗпе 
Т)Ылай шутланӑ иккен, хӑй килӗньен хӑваласа йанӑ 
хыҫҫӑн. Шарт сиксе вӑранса та кайрӗ Шышкӑ.

—  Оспоти, оспоти, текелерӗ те ҫӗре ҫат ӳкрӗ. 
Пӑхат кӗтесселле— икконӑсем ҫук. Пӗр матӑшки

ҫеҫ, мӗн пул^ӗ, тесе ларат упӑте йевӗрлӗскер.| ? 
Поп оспоти тесе, матӑшки ҫумне ҫиҫҫе анса та 
ларьӗ.

—  Мӗн ухмаха йертӗни?...
—  Оспоти, пурнӑҫ пӗттӗр...
— Ну,
—  Та, итле вот.
—  Ну кала еппин... Поп хӑй ҫамкине ҫурӑлас 

пек кӑрслаттарса хӗрес хыврӗ те пуҫларӗ: вот, 
снаььӗт, леш тӗньене кайнӑ пек. Ҫветтуйсем пурте 
пур, атте турӑ, Илйе пророк, Исусӗ, тата амӗшӗ, 
вилнисем пурте. М_ана сырӑнса ил^ӗҫ. Кала сирӗн 
патра мӗнле пурнӑҫ, теҫҫӗ. Епӗ каларӑм. Шарт 
ҫапаҫҫӗ_алӑсене. (Ку вӑхӑт матӑшкӑн куҫӗ ^еркке 
пек ҫутӑлса кайрӗ, пупӑн вӑрӑм ҫилхисем калаҫнӑ 
май хускалаҫҫӗ).

_Атте турӑ ман ҫума лар^ӗ те— кунта тошӗ пур- 
нӑҫ... каласа та пӗтереймерӗ.

— Кӑрст, турӗ. Пурте хӑраса тарма тытӑньӗҫ. 
Пӑхатӑп, тамӑк хуранӗ саланса кайнӑ, темле ҫын- 
сем таках ҫӗмӗреҫҫӗ. Хама та вӗлереҫ тесе, пытан- 
тӑм тӗп сакайне. Унььен те пулмарӗ Илйе пророк  
йулан утпа ҫиҫҫе те ҫитрӗ. I

— Атте турра, ҫветтуйсене персе вӗлерьеҫ, Ио- 
ҫифа алимент тӳллеменшӗн тытса кайрӗҫ, Исуса 
ашак ҫине утланса ҫӑварни ьупнӑшӑн пуҫне кас- 
рӗҫ, тата ыт... терӗ Илйе антӑхса, хӑй ҫавӑнтах 

хӑраса вилсе кайрӗ.
Ну„ ку капла пул^ӗ— тухрӑм урама. Урам тулли 

халӑх пурте хаваслӑ „толой кив иӑла...“ тесе ҫӳ- 
реҫҫӗ. Мана та тытса, урапа ҫине ҫыхса ху^ӗҫ  
„утилсырйо" тесе мӑшкӑлаҫҫӗ, тесе йӗрсе йаьӗ пуп.

Пай, пай, пай пӗьӗк 353 пек ӳллет, урлӑ ҫӑвар 
ӗнсе хыҫнех ҫитнӗ.

—  Унта та тӗп тунӑ, пирӗн те тинех пурнӑҫ 
ҫук тесе, йӗрсе йа^ӗ майра та. ^

—  Т)Унӑм...
— Ах, 5унӑм...
—  Мӗнле пурнас...
—  Ау-у-у, йӗреҫҫӗ иккӗш.
— Иӗрме мар, ҫӗр ҫиньен шӑлас сире, тесе  

йанрарӗ пӳртре пӗр сасӑ,
Пӑхкаларӗҫ куряймарӗҫ.
Хӗсӗк пӳрт татах хӗсӗньӗ те пуппа майрине 

хӗссе вӗлерьӗ. Ҫак пӳрт пӗренисем хӑйсене хӑй-

семех йӗркеленсе лосӑнк пулса лар^ӗҫ „Тӗи пултӑр 
ӗненӳ, сирӗлсе пытӑр ҫӗн пурнӑҫ хывнӑ ҫӗртен!“_ 
тенӗ. Кашлинке.

Ҫурҫ1рти пурнЗҫ ҫйнъен.

ҫурҫӗрти вырӑнсенье ҫӗр тӑршшӗ 1^1 
талӑкхзшши тӑсалат текӗ.

—  Пит аван апла }нта пурӑнма.
—  Мӗнтен аван?
— Аван пулмасӑр. Сӑмахран, пырат те сан 

патна, калӑпӑр, триер ыйтма, есӗ ӑна ыран ьил 
тесе йаратӑн. Ь1ранӗ 5 уйӑхран тин ҫитет.

и



Луҫа йусама.
Пуҫ ҫаврӑнакан пулсан, пӗр ьеркке шыв ҫине 

30—^ 0  тумлам «ефирно-валериановӑй каплӗ» текен 
«меле йарса ӗҫмелле, йе нашатырнӑй ҫпирт текен- 
нине сӑмса шӑтӑкӗсемпе лайӑхрах шӑршламалла. 
Ҫапла туни пуҫ ҫаврӑннине йусат, аньах пурин 
иуҫне те мар. Патӑрйел районӗн^и А слӑ-^ем ен  
йалӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗн пуҫ ҫаврӑннине ҫав 
кӑтартнӑ емелсемпе йусама ҫук. Унӑн пуҫӗ «хамӑ- 
рӑн ҫитӗнӳсем пирки ҫавӑрӑнса кайнӑ».

Кӗҫӗн прикатӑпа кайсан ҫав Мих-
хайлӑв (претҫетаттӗл) колхоса кӗме кӑштах 
тӑрасха, ӑнланса илеймерӗм ун йӗркине, текен 
ҫынсене алӑ пустарнӑ колхоса кӗместӗп тесе. 
Вара алӑ пусман 6 ьухӑн ҫынна, колхоса кӗ- 
меншӗн 15 шер тенкӗ штрав тӳлеттернӗ, тата 
Ьиркӳре стсенӑ тунӑ ҫӗрте 6-шар кун ирӗк- 
сӗр ӗҫлеттернӗ.

Нта! Кун пек ҫынӑн пуҫ ҫаврӑннине тухтӑр па- 
яӑ емел пулӑшас ҫук. РКИ пани, йе (Миххайлӑв 
парттире тӑрат пулсан) Контро.5 комиҫҫи панӑ 
«мел ҫеҫ пулӑшма пултарат.

Кӑмӑллӑ ҫынсем.
Пит кӑмӑллӑ ҫынсем Тарӑн-Ҫырмари (Ш упаш. 

рай.) комсомол йаьейккин ҫыруҫипе йалсовет ^ле- 
иӗ Лисса Илйи. Етеме мар, ^ӑхха та кӳрентер- 
меҫҫӗ. Аньах вӗсене Тама% йалкор „Капкӑна" ҫак 
латма Ш упашкара илсе кильӗ.

Ҫавсем, ^ӑхха та кӳрентерме йуратман- 
скерсем, хӑй патне ьӗннӗ кулака та кӳренте- 
рес мар тесе, ун патне кайнӑ Кулакӗ паллӑ 
усламҫӑ Микка Макҫӑмӗ пулнӑ. Сана сутран 
хӑтаратпӑр тесе, унтан пӗр пӗьӗк пиьӗке сӑра_, 
тата ерех ӗҫсе утаймийех пулнӑ ҫав кӑмӑллӑ 
•ҫынсем. Утайми пулнӑскерсене ҫунапа ӑсат- 
малла пулнӑ.

Комсомол йаьейкки ҫыруҫи Орутин йулташ! Ку- 
лаксемпе апла майпа к ӗ р е ш м е  й у р а м а с т .  
Урӑхларах май тупас пулат. Мӗнле м а й н е-р а й -  
комран ыйтса пӗл. Тен сана ыран пайанах 
унта ьӗнӗҫ те, вара ун 5ухне ыйтса пӗлме лайӑх 
лулат.

Ҫухалнӑ йапала.
Авал пӗр сухаллӑ етем ьӗлӗмне ҫӑвара хыпнӑ, 

тетте , ҫӑварӗньен паш-паш-паш.тӗтӗм кӑларса ьун- 
танах ьӗлӗмне шыраса ҫӳрет тет. Ҫӗпӗрти Парапӗн 
•крӑкӗньи Троитсӑ райӗҫтӑвкомӗн ҫар сӗтелли 
иуҫлӑхӗн ьӑвашла калаҫмалли ьӗлхи хӑй ҫӑварӗн- 
^ех, ҫапах та вӑл; епӗ ӑна ҫухатрӑм, тесе ҫӳрет. 
Еҫпе пыракан ьӑвашсене; йа по ьувашски совҫем  
сапыл, тесе ӑсатса йарат.

Шырасан та тупас ҫук ӗнтӗ вӑл амӑш ьӗлхине, 
мӗншӗн тесен респуплӗкӗньи Вӑрмар ра-
йвнӗньен кайни 2 ҫул ҫитет, ьӗлхине те ҫавӑнтах 
хӑварнӑ пулмалла васканипе, теҫҫӗ ьӑвашсем.
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Пулат ун пек инкек пӳрократланса кайнӑ ҫы- 
нӑн. "^ӗл.и мар, пуҫӗ те хӑйӗн кӗлеткиньен уйӑ- 
рӑлса пӗр-пӗр стантсӑра тӑрса йулма пултарат.

Ҫӑмӑл кӗлеткеллӗ.
Пӗтӗм тӗньери патшалӑхсенье (Совет Сойусне 

хисепе илмесен) ҫулталӑк хушш инье 728.377 ки- 
локрам ылттӑн кӑлараҫҫӗ. Ҫав ылттӑна Шупаш- 
карти профтехнӗк шкулӗн савхосне (.Куссӑрӗва) 
парсан, вӑл 728.377 килокрамӗпех растраттӑ туса 
пӗтермелле. Ан^ах ун аллине ун ьухлӗ укҫа ле- 
кеймен, 300 тенкӗ аньах лекнӗ. Ҫав 300 тенке рас- 
траттӑ туса пӗтернӗш ӗн,тата пӳрократланса кайаӑ- 
шӑн, ӑна вырӑнтан ывӑткӑнтарнӑььӗ. Халӗ_ каллех 
саветуйушвин хуҫалӑха пӑхакан помошнӗкӗ пулса 
ӗҫлет.

Растратьӑк вӑл Крылов пиьье ҫырса хӑварнӑ 
шӑна пек— хӑвалатӑн есӗ ӑна, вӑл тепӗр ьӳреьерен  
кӗрсе кайат. Ҫӑмӑл кӗлеткеллӗ вӑл.

Ас пани.
Тӗрлӗрен кӗнекесенье мӗнле-мӗнле кӗнекесем 

вуламаллине кӑтартса параҫҫӗ. Кӑтартса пани ла- 
йӑх .Капкӑна" вулакансене епӗр, кӗнекесем вуласа 
ывӑвнӑ хыҫҫӑн, ҫак у ь ^ и т л ӗ  ҫырнӑ ҫырӑва ву- 
лама хушатпӑр:

В Хармалинский гигант сельхозартели.
Гр-на о. Ямашева, того же СИК.‘а, Канашского р.

Федорова Александра.
3 А Я  В Л Е Н И Е .

Ознакомив с примерной уставой сельхозартелю, принятой 
правлением Чувашколхоссоюза от 4 марта 1930 года я вотупил 
в члены копхоза без согласия членов семьи. Узнав ж ена, что 
я вступил в члены колхоза плачет ежедневио и говорит „что 
умру“ . Услыхав об этом мнении хозяйки я  страшно волнуюсь, 
темная женщина в полне может выполнить свой слова. А по 
сему прошу правления гиганта исключить иас из числа чле- 
нов колхоза в количестве 5 едоков, согласно устава от 4 мар- 
та  1930 года. В случае не исключения из членов колхоза моя 
семья может испортить правила устава как сказано в газете 
„Гудок“ от 15 марта 1930 года за № 61(2948) о вступлении и 
о исключении из членов колхоза указание Центрального Ко- 
митета ВКГ1(б). Надеюсь, что правленйе гиганта принудитель- 
но не оставив иас в рядах колхоза, а  удовлетворит иою прось- 
бу т. е. исключит ис членов колхоза

18/111 Проситель А. Фвдоров.

Ҫак хута пирӗн пата йаракан „Хӗл“ йалкор ый- 
тат; уььитлӗсем ҫакӑн пек йӑнӑш ҫырсан, вӗрене- 
кен аьи ӑҫтан тӗрӗс ҫыртӑр, тет.

Кӑна хирӗҫ ответ пама пултараймастпӑр сана, 
„Хӗл“ йулташ!— Ҫутӗҫ Кӑмиссариатӗньен ыйтса 
пӑхха— мӗн калӗ вӑл.

Улшӑннӑ.
—  Ӗлӗк епӗ Ваҫли Йӑванььӑ тенине йуратмас- 

тӑм 55ӗ.
—  Ха.5 тата?
—  Хал) кулак тенине йуратмастӑп.

Кашлинкв.



САВӐНӐҪЛӐ КӖВВЕ ТАРӐХНӐ САСӐПА.
Ҫав ҫав ҫӗрте, ҫав ҫӗрге...

Елӗк районӗньи Тимӗрҫ-кас- 
синье Уҫӑп Йӑванӗ, раскулаь- 
Ьӑт тӑватпӑр, тесе хӑратса, Л ав- 
рентти Матвин хӗрне ирӗксӗр 
каььа илесшӗн пулнӑ. Х ӗрӗьас- 
рах каььа тухса кайнӑ. Уҫӑп 
Йӑванӗсем тарӑхса ҫӑварни ьух- 
не йулташ ӗсене ӗҫтерсе ӳсӗртнӗ 
те, к а ь '^  кайнӑ хӗрӗн упӑшкине 
тытса хӗненӗ.

.,Раскулаььӗни“ тӑвасран хӑ- 
раса Петӗр Ларивонььӑпа Куҫ- 
ма Ҫеменььӑн ӳссе ҫитмен хӗ- 
рӗсемех каььа тухса тарнӑ. Уҫӑп 
Йӑванӗсем йалти хӗрсен „клас- 
не“ ҫапла тӗппипех пӗтересшӗн.

(„Йал каъъи“  ҫырӑвӗнъеи).

„Раскулаьран" хӑраса 
Хӗрсем тухса тарьӗҫӗ;
Уҫӑп Иӑваньсем тарӑхса 
Рыьак тытса ларьӗҫӗ. 

Ҫав-ҫав Ҫӗрте, ҫав ҫӗрте 
Уҫӑп Иӑва^ пурнат тет.
Колхос тӑвас ӗҫе те 
Расколхослап епӗ, тет.

„В  колхоз“  ҫырнап, твсб...
(„Проводы ‘ кӗввипе).

Ҫӗн Вӑрманйал (Канаш р.) 
комсомолӗсӗ Иван Йаккӑвӗ кол- 
хоса ҫырӑньӗ. Ӗнесем ахалех 
колхоса кайаҫҫӗ тесе, ҫырӑнсан 
тепӗр куннех 2 ӗиине те пусса 
пӑрахрӗ.

Васҫилккин.

Тӳрех икӗ ӗнеме 
Тытса^ пусрӑм хуг.

Йакку Ивань кӑмсамул 
Колхосланьӗ-ӗ... 

Пример.5упой мйаҫниккум 
О5К0 паьӗ I ^

Ҫӑпата, 7 мӑшӑр ҫӑпата...
(„ ^ п а т а "  кӗввипе).

Тймӗрҫ-кассинъе (Елӗк р .)  
пӗр ҫынӑнне 7 мӑшӑр ҫӑпата 
раскулаъъӑт туса кайнӑ. Ку ӗҫ 
маҫтӑрӗсем—Уҫӑп Йӑванӗ, т. ыт. 
унӑн йулташӗсем. (Ҫыруран).

Ҫав-ҫав ҫӗрте, ҫав ҫӗрте 
Уҫӑп Йӑва£§ пурнат, тет; 
Каььа пыман хӗрсене 
„Раскулаььӑт" тӑват, тет.

„В колхоз“ ҫырнап тесе 
Тухса утрӑм;

Тимӗрҫ-кассин лаҫҫинье 
Колхос тунӑ каҫсенье 
Тухрӑ{) есӗр кулаках 
Уҫӑп Йӑва^ хушнипех.

Ҫӑпата, ҫӑпата,
7 мӑшӑр ҫапата.
Хуҫи тухрӗ кулака-а 
Ҫӑпата-а-а! Ҫӑпата!

Ваҫанкка.

Р Е П У С.

Ретаксирен. Ку репус вырӑс- 
ла. Унӑн туппине тупакансен 
хуш амаьӗсене «Капкӑн» 9-мӗш 
номӗрӗнье ҫапса пӗлтерес, тет- 

пӗр.

>Капкӑн‘ 4 -ш № -ье ҫапӑннӑ сатаь.
Вӑл ӳкерьӗкре ҫакӑн йышши йӑнӑшсем. 

_1. .Б е з  доклада не входить" тесе алӑ- 
йн шал йенне ҫырса ҫапмаҫҫӗ.

2. <1» палла сӑмахӑн мал йенне ҫыр- 
иаҫҫӗ. _

3. Алӑк ҫӑри алӑк петли йенье пулмаст.
4. Ҫӑра шӑтӑкӗ ҫӳлерех пулма кирлӗ.
5. Кӑлентарне пӑталакан кнопккӑ вар- 

Ринье пулмалла.
.6. Телефон трупкине калаҫнӑ ъухне те- 

"вр майлӑ ҫавӑрмалла.
7. Ҫиппине трупкӑн ҫав вӗҫне кӑкарса 

тамалла мар.
8. Телефон правулккине .ҫетпе* ҫыхӑн- 

1*Рман.
9. Венти.даттӑр ӳкмелле пулнӑ.
Ю. Сӗтел ҫиньи ьӑм ӳкмелле пулнӑ.

10. Сӗтел ҫиньи електритсӑ ламппине 
вентти.ьаттӑрпа ҫыхӑнтарнӑ, ,ҫете* кӳрт- 
мен.

12. Тӗкӗр (куҫкӗски) ҫине йапаласен 
сӑнӗсем тӗрӗс укмен.

13. ССРС картти ҫинье А фрӗккӑпулма 
пултараймаст.

14. М. Калинин портреъӗ айне ,М иво- 
йан,* тесе ҫырнӑ.

15. Витринне ҫапнӑ пӑта айалалла ку- 
кӑрӑлнӑ,—капла вӑл ӳкме пултара!'.

16. Термометр ну^ь кратӑсран та сивӗ- 
рех кӑтартат (ҫара пуҫ).

17. Перьеткисене иккӗшне те пӗр алла 
тӑхӑнмаллисене ӳкернӗ.

18. Телефон кӗнеки 1923-мӗш ҫулшӑн, 
тапӗл кӑлентарӗ 1927-мӗш ҫулшӑн.

19. Кӑлентарӗ ҫинье ,тапел кӑлентар* 
тесе ҫырни пулмалла, ҫук.

20. Пӗьӗк шкап пеккисем (тумпӑ)тӗрӗс 
тӑмаҫҫӗ, йешьӗкӗсене тепӗр майлӑ уҫмал- 
ла тумахла.

21. Хутсен корҫинкки сӗтел айӗпье 
пулмалла.

22. Поттинккӑсене тӗрӗс тӑхӑнман— 
сылтӑмне сулахайа тӑхӑннӑ, сулахайӗ 
сылтӑмне.

23. Парккет риссунккисем тӗрӗс мар.
24. Ал пусмалли хуьӗ ҫинье „февралӗн 

32-мӗшӗ“ тенӗ.
Сатаь туппи вӗреннӗрех ҫынсемшӗн 

йӑвӑр мар пулин те, ответсем 22 аньах 
кильӗҫ. Нумай „йӑнӑш* тупакансем пу- 
лаймарӗҫ, 10— 15 „йӑнӑш“ тупнисем ҫак- 
сем: Серте (Ҫӗпӗр), Иванов И. (Ш ӑмӑр- 
шӑ р.), Петров К. (Ш упаш кар р.), Фео- 
тӑрӑв И. А. (Тутаркас р ), Ҫеменӑв Й. С. 
(Ҫӗрпӳ), П уриссӑв К. (Пушкӑрт р.).

Ответлӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйбв

Чуваш ит Л* 285. гор. Чебоксары, тип. „Чувашская Книга“ Закаа № 903. Наоеч. 9.600 »(в.



с А п к д  ҫ и н ъ и  а ъ а н а
Турӑсӑрсен йаьейкки ҫывӑрни • 

зантара!.лакпа пупа сав!

КУЛАК. Н)а1ъине, паппине! Турӑсӑр йаъейикине! Ҫквӑр, ҫывӑр, ҫывӑрах! Ҫыварса 
ывӑнсан канА^а вырт. Еҫсем пирни ан ку/ьан, ӗҫсене тӑвӑпӑр хамӑрах... У-у-ух!..


