
тултарнинв уйавламаллн куна нумай йулмарй. М«н тӑвасха? 
®Р ҫула хӑварасси ҫг нъен ыйту лартас што^ь?



П У Л Н И -И Р Т Н  И С Е Н  Х Р О Н И К К И .
Никам та пӗлмен—мӗншӗн вырсарникун кӑнтӑр- 

лахи квлӗ хыҫҫӑн пуппа те^ук киле кайма хатӗр- 
лвннӗ 20 —  30 ҫ ы н н а  молепӗн кӗллине итлеме 
хӑварнине.

— Сана турӑ тавтӑватпӑр!..
Сана, турӑмӑр, аслӑласа мухтатпӑр!.. — тесе йур- 

ласа нумай латӑн шӑрши кӑларса тултарнӑ пупӗ._
- -  Те ҫураки камппанине ӑнӑҫуллӑ иртерсе йанӑ- 

шӑн турра тавтутарат пире пуп, тесе шухӑшланӑ 
хӑшӗ-пӗри.

—  Клат тупнӑ пулмалла пуп.
—  Пртапупа кӗнӗ путь-
— Пупӑн куххаркки, йӑвӑр ҫын пулнӑскер, ҫӗр- 

каҫ а^а пӑрахнӑ пуД).
—  Хӑнкласем нумай^^ӗ пӳртӗн^е. Хӑнклисене 

вӗлерсе пӗтернӗ пуД),
Никам та паттатса калакан пулман. Т)иркӳрен 

тухас умӗн:
—  Тӗн^ене савӑнӑҫ кнлмелле. Хӑш йен^ен килес- 

сине халӗ кала»1астӑп, тепӗр ернерен каласа парӑп, 
тенӗ пупӗ.

Т)ансем ҫӑтти-ҫатти, ҫӑтӑлти-ҫатӑлти „ҫветтуй 
пошӑ* кӗлли каласа ҫапнӑ. Тӗньене савӑнӑҫ килес- 
сине ӗмӗтленсе 20—30 ӗненекен килӗсене саланнӑ... 
Ку пӗр ӗҫ пул^ӗ.

*
Йыттине 5 ӑх пусса ҫатма ҫинье ҫупа ӑшаласа 

тӑрантарнӑ пайан Пухвир.
—  Ҫи! Ҫисе тӑрансан каҫхи апат ҫиме хӑвар, 

тенӗ Пухвир йыттине йӑпатса.
—  Т)ӑх ашнех памасан та йурӗ^^ӗ те, тесе кус- 

каласа ҫӳренӗ Пухвирӑн мӗскӗн арӑмӗ.
— Ан 5 ӗн! Сана епӗ халӗ йытӑ ^ухлех йурат- 

мастӑп...
—  Мӗн йытӑпа калаҫса тӑран? —  тенӗ кӗтмен 

ҫӗртен хапхаран кӗрсе тӑнӑ Йерми Павӑлӗ.
—  Савӑнмалли хыпар, тенӗ пуҫне тӑратса Пух- 

вир.— Йа^ейккӑ пӗтсе ларат.
—  Ӑҫтан пӗлен?
— Ӗнер ман йытӑ йа^ейккӑ кӗн^елерӗ ҫинелле 

пӑхса уласа выртрӗ.
Йытти ҫав вӑхӑтра «хӑрхам» тесе ответленӗ 

Пухвир кулак сӑмахне хирӗҫ.
Ку^]иккӗмӗш ӗҫ пул^ӗ.

* «
[,:5Виҫӗ ҫын виҫӗ туйа тытнӑ кайаҫҫӗ хулана. Шӳт 
тӑваҫҫӗ. Кулкаласҫӗ.

—  Мункунра та кун пек савӑнман, тет пӗри.

— Арӑмпа веньете тӑиӑ кун та хад)хи пек савӑц 
ман, тет тепӗри.

—  Ытлашши савӑннипе ^ӗрем ҫурӑлассӑн туй 
нат, тег виҫӗмӗш.

—  Ҫурӑлсан ҫӗлесе лартӑпӑр. Хулара ҫӗвӗҫсем пур
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв пек йухса пыраҫҫӗ виҫ

патмар ҫынӑн сӑмахӗсем.
Васкаса утнӑ пирки 15 ҫух^эӑмра ларакан хулан 

^асах ҫитрӗҫ.
Тупрӗҫ хӑйсем шыранӑ ҫӳрта.
„Килӗрех ырӑ хӑнасем!"— тесе ҫырса ҫапнӑ ҫур 

5 ӗн алӑкӗ ҫине мӑн саспаллисемпе.
— Е-е, халӗ „килӗрех" тетӗри? Ӗлӗк пулсан...
-— Камсем есӗр?— тесе ыйтрӗ пӗри кусем унталла

кунталла пӑхса тӑнине кура.
— Лишшоннӑйсем те55ӗҫ пире, халӗ...
—  Лишшоннӑйсем? Мӗн тума килтӗр кунта?
—  Партти сйесне. Районри парттейтсӑсен сйесне
Лах-лах кулса йа^ӗ те ыйтаканни, кусем ухная

сем пулӗ тесе, малалла утрӗ.
Кунта калас пулат: кулаксем ку ҫ^рт патне сйес 

кӗрӗс тесе пыман, урӑх майпа пына пулнӑ.
...Ку виҫҫӗмӗш ӗҫ пульӗ.

— Ну, мӗнле? Ҫӗнтербӗҫи?—тесе ыйтнӑ хуларая 
тавӑрӑннӑ хайхи кулаксен^ен йалти пуп.

—  Ҫӗнтер^ӗҫ, тенӗ кулксен^ен пӗри.
—  Апла пулсан тав турра. Епӗ малтанах (ӗҫ 

пулаь^енех) ^иркӳри халӑхпа тавлӑ молепӗн туним 
турӑ йышӑннӑ. Мухтав сана, ей турӑ, мухтав сана 
тесе пысӑк хӗрес хурса илнӗ пупӗ.

—  Мӗнле мухтав турра? Хирӗҫекенни пӗр ҫш 
та пулмарӗ, есӗ уншӑн савӑнатӑн

—  Савӑнмасӑр—кун пек пуласса кӗтсе кӑн тух 
нӑ55ӗ... Макӑрмалла-и вара уншӑн? Сылтӑмрисемп 
сулахайрисем ыттисене сӑмах калама та памарӗ| 
еппин, тенӗ 'ьарӑнма пӗлмен пупӗ.

Пӗр кулакӗ хут ҫине ҫырмалла мар сӑмах калаа 
хунӑ пупа хирӗҫ.

—  Сылтӑмрисемпе сулахайрисеньен тухса кал] 
кансем те пулман. Парттин ӗлӗкхи йӗрӗ ҫӗнтерне. 
Ӑнлантӑни?

Ӑнланнӑ пуп. Ҫав кун кунӗпех, тата каҫхий 
ҫывӑрма вырта^^енех кулаксем пурте енсисев! 
йун туха^^енех кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса ларнӑ. Кул31( 
сен хуйхӑллӑ хыр мӗсем вӑл кун вара кӑнтӑрлаи 
апат та, каҫхи апат та ҫисе курман. Хырӑмӗсемш 
пӗрле ^ӗрисем те хуйхӑрнӑ.

Ку йулашки ӗҫ пул^ӗ. Мами.

—  Иике, хӑвӑртрах таьӑка ҫӑкӑр парса иарха. Пӗр виҫӗ ҫӑкӑр кирлӑ,
—  Мӑн тума?.

*

—  Пушар тухнӑ, пушар пиькисене сапламалла.



Ш А Н Ъ X к  'с 1 Х  Р : П А Р X С.

Ж ш пвр пӳрвкратла првт- 
ҫвШ т4лсем суй а  огьотсвм 
ҫярва хӑтӑлса йуласшӑн, ан- 
дах самокриттӗк пирки вӗсем 
дасах тытӑяаҫҫӗ.

Пурнӑҫӑн тӑвӑллӑ тинбсбпв хутсвньен парӑс карса „малалла". 

„Ула ӗне“ .
(Йуптару).

Мӗшттӗркки ула ӗне 
Тем ӗҫпеле кӗнӗ нӳхрепе,
Пырӗ пиркийех пулас,
Хырӑмӗ ун— мӑн лупас.
Вӑл шампа иккенне 
Пайан ҫеҫ пӗлместпӗр,
Хыльӑкпа арпа кӑмӑлне 
Виҫ хырӑм йӑтмата вӑл хатӗр.
Каткара ҫпирт пулнӑ.
Ула ӗне такҫанах ӑна курнӑ.
Хайхи, май килнӗ вӑхӑтра 
Атрӗслерӗ ӑна хырӑма.
Кайран мӗкӗрме пуҫларӗ,
Ну, вара ӗҫ карӗ!
— У-у-ух! текелет хыттӑн,
~  «Пурте тӗн^ере тӑнсӑр,
Пӗр епӗ ҫеҫ, аслӑ та, маттур,
Ман вӑйа есӗ пӑх та кур!
Пурте ухмах! Пурте!
Мансӑр пуҫне— пурте упӑте,
П у р п е к  ӑ с - х а к ӑ л  

И ӑ л т а х  м а н р а  в ӑ л » .

Т а в л а ш м а  к у н т а  в ӑ х ӑ т  м а р  

А с - т ӑ н н е  к ӑ н а  а с ӑ р х а р .

Е - _ е - х и х !  Х а й х и  ӑ с л ӑ с к е р —

И а в а н н ӑ л ӳ х р е п  ш ӑ т ӑ к н е .

— «Ах, 5оорт! Кама ку нӳхреп кирлӗ?
Вӗсем ухмахшӗн хад> ирӗл!
А - а - а х ,  й а в ӑ л !

К у р а й м а с ӑ р  т у р ӗ ҫ » . . . — т е р ӗ  в ӑ л .

Марк-Аттай.

Кам мӗн ҫинъен ҫырма хушмас7.
Ишехри (Ш упаш кар районӗ) пуштӑ акӗньӗ Сквортсов К 

пуш тӑна 3 кунта пӗре пырса, унта та 3 -  4 сехет ҫеҫ ӗҫлесе 
ларни ҫнньен ҫырма хушмас1,—ҫырсассӑн шалу пама пӑрахӗҫ, 
т е г

йаракассн йалӗньи (Йетӗрне р.) колхос правленнн претҫетат- 
тӗпӗ патшалӑха кив кӗмӗл тенкӗ панӑ хӗрарӑмсен укҫине 47 
тенкӗ, кӗркунне тухнӑ кантӑр вӑрри укҫине 3 тенкӗ растраттӑ 
туса йани ҫиньен ҫырма хушмаст,—уншӑн колхос правлении- 
Ьен кӑларнипе ҫитӗ, .Капкӑнра* ҫырмасан та, тесе ьӗркуҫлен- 
сех йӑлӑнат.

Ентрийалӗнъи (Вӑрмар р.) хрес^енсем сӑмакун йухтарма пӑ 
рахманни ҫиньен ҫырма хушмаҫҫе. М илнтсисем курман ӗҫсем 
ҫиньен ан ҫырӑр, теҫҫӗ.

Спаск какттонӗнън Токтал йалӗн копператтивӗн сьетовоье, 
ӗлӗк тийеьук пулса пурӑннӑскер, кӗньелере пыракан ҫынсене 
колхосран тухма хӗтӗртнн ҫиньен пӗр сӑмах та шарлама хуш - 
маст,—халӗ епӗ унта мар вӗт, йалтан 6 ҫухрӑмрн совхоса сье- 
товота куҫрӑм, тет. Ун ҫиньен каласан, мана шалу кирлине 
аса илмен ҫынсем, совхосран та кӑларса йама пултараҫҫе, тет.

Канашри колхос ҫамрӑкӗсен шкулӗ саветуш ьийӗ вӗренекен 
аьасене ҫӗрӗк какай йашкпсем ҫитерни ҫиньен ҫырма хушмасБ. 
Еп ҫи.ме хушман, хӑйсем, хырӑмсем выҫнӑ пирки, ҫӗрӗк ка- 
кайран пӗҫерсе панӑ йашкана ҫийеҫҫӗ, тет.

Канмалли кун пуҫа кӗнӗ шухӗшсем.
Пур ҫав тӗн^ере ӗненме пу лтаракансем: сотси- 

алисӑм строиттӗлствине турра ӗненнӗ, вӑхӑтра та 
ӗненме пултараҫҫӗ.

илет,Ӗҫсем лайӑх пырсан саветуш^и хӑй ҫине 
йапӑх пулсан вытвишентсӑ ҫине перет.

Нумайрах сысна усрамалли ҫин^ен акитатси ту- 
ни у5 рештенире сыснасене нумайлатма кирлине 
пӗлтермест.

Тавар илнӗ 5ухне халӗ таварӗ лайӑххине- 
лайӑх маррине пӑхмаҫҫӗ, ӗҫлӗ вырӑна ҫынсем суй- 
ласа лартнӑ ^ухне те ҫавӑн пек пуласран сыхлан- 
ма кирлӗ.

Р е в и с о р с е н е  й ӑ в ӑ р  в ӑ х ӑ т  к и л ^ ӗ :  к о п п е р а т т и в  

л а в к к и н е  р е в и ҫ и  т у м а  к а й н ӑ  ^ у х н е  т е  т у р т м а л л и  

к и л т е н е х  и л с е  к а й а с  п у л а т .



С у л ӑ н ъ ӑ к.
Пӳртне кӗрсенех Микихвер Иванӗ арӑмне вӑрҫма 

тытан^ӗ:
— Сан пирки колхоса кӗмесӗр йултӑм, есӗ сӑ- 

маххусемпе пуҫа ҫавӑрса пӗтертӗн, ӑнманскер— 
утса ҫӳрет каллӗ-маллӗ пӳртӗн^е Иван.

Пайан вӑл хирте колхоҫнӗксем пӗрлещсе, йурӑ- 
сем йурласа суха тунине курса килнӗ. Ӑшӗ вӑр- 
кат ҫав тери.

— Пӗрле-е выртараҫҫӗ, ҫур кӗренке ҫӑкӑрпа-а ус- 
раҫҫӗ—тесе ӑнтан йатӑн мана. Ҫӗмрӗк плукпа суха- 
ласа пӑхха, кунта. Кутна пуҫна хыпалӑн вара.

Арӑмӗ унӑн никҫан та сӑмаха парӑнса тӑмаст, 
мӗнте пулсан тупса калатех. Халӗ те тӗпелти сакӗ 
ҫине аллисене хуҫса ларнӑ та упӑшкипе тавлашат.

— Сана епӗ ^арман-иҫ? Мӗн мана тӑрӑнатӑн?
— Кам 5 зр5 ӗ тата, есӗ пулмасӑр?—аллисене хы- 

ҫалалла тытса пырса тӑ^ӗ Иван арӑмӗ умне.— 
Кунӗн-ҫӗрӗн мӑтӑртатаканни кам^^ӗ вӑл? Е-ех пуҫ 
тавраш санӑн! Пӗлмесӗр, тумасӑр супӗлтететӗн!

Хӑй айӑплӑ пулмасан Варуҫ упӑшкине капла 
вӑрҫтарса тӑмас^ӗ те, хӑй айӑпне сисет, ытлашши 
хытӑ тавлашмаст. '5бнах та ҫав упӑшкине колхоса 
ҫырӑнма вӑл хӑй ^ар^ӗ.

— Выҫса вилме кӗрес тетним? Мана урӑх арҫынпа 
пурӑнтарас тетним?—хускатса йара^^ӗ вӑл, упӑш- 
ки ҫырӑнма кайас тесен. — Тӑрха, мӗн пулӗ унта. 
Вӑт сана *мӗн пулӗ“? Пӗрлешсе ӗҫлекенсем анисене 
савӑнса ҫеҫ сухалаҫҫӗ, тасатнӑ вӑрлӑх акаҫҫӗ. Е-е-х, 
ку тӗттӗм хӗрарӑма!

— Епӗ ҫынсем каланине ҫеҫ каланӑ, хам пуҫран 
нимӗн те шухӑшласа кӑларман. Ҫынсем ҫапла шав- 
ларӗҫ вӗт—хӑй ҫийӗн^ен айӑпне сирет Варуҫ.

— Ҫынсем, ҫынсем! Пӗлетӗп епӗ мӗнле ҫынсем 
апла калаҫнине—терӗ те карттусне тӑхӑнса тухса 
утрӗ Ентип патне.

— Колхоса ҫырӑннӑ пулсан ^ӑнахах хамӑра аван 
пулнӑ пулӗ5 5 ӗ и тен?—ҫамкине перкелесе шухӑш- 
лат Варуҫ.

— Ҫырӑнмаллз5 5 ӗ-и тен?
*

„  * *
— Йа5 5 ейккӑ ҫекреттарӗ Ентип Ваҫҫил^^ӑ тӗн- 

5 ере нимӗнрен те хӑрамаст... сулӑн^ӑкран ҫав тери 
сехри хӑпат. Урампа иртнӗ ^ухне те хуралтӑ ҫумӗпе 
пыма хӑрат вал, урам варипе утат, ҫул ҫин^е ла- 
шапа пынӑ ^ухне те лавҫине сылтӑмалла пӑртар- 
маст ,ан турт сылтӑмалла, сылтӑм сулӑн^ӑк хӑрушӑ 
вӑл тет лавҫине, тӳрӗ пыр ҫулпа". Йал ҫыннисем 
колхоса кӗрес тесе сӑмах хускатсан, вӗсене, пуп 
ҫылӑх ыйтнӑ 5 ухне нушалантарнӑ пек, тӗнкисене 
илет.

— Малтан авантарах шухӑшласа пӑхӑр, кайран 
ӳкӗнмелле ан пултӑр,—тӗрӗслет вӗсен шухӑшне.

— Тӗплӗн, пур йен^ен те шухӑшланӑ епӗр, 
пӗ5 5 ен ӗҫленин усси ҫук, пӗрлешсе ӗҫлес тетпӗр— 
йӑлӑнаҫҫӗ хрес^енсем.

— Тата тепӗр хут авантарах шухӑшласа пӑхӑр, 
кайран, есӗр калла тухма пуҫласан мана „сулахай 
сулӑн^ӑк тунӑ тесе айӑплӗҫ—^арат вӑл вӗсене. 
Пӗрре пухӑва кайса пӗтӗм ӗҫе пӑсса кил^ӗ. Вун- 
сакӑр килӗ пӗрлешсе хӑйсене уйрӑм колхос тума 
шутланӑ. Еҫ ӑнса пынӑ ^ухне Ентип пырса кӗрет.

— Ну сан шутупа мӗнле?—ыйтаҫҫӗ унтан пухӑва 
пуҫтарӑннӑ ҫынсем.—Епӗр колхос тума шутлатпӑр.

— Тӑрса тӑрӑр-ха, ман шутпа есӗр колхос мӗн 
икенне пӗлсе ҫитеймен. Сирӗнпе тем курса тӑрӑн. 
Кайран манах айӑплӗҫ.

—  Мӗн „тӑрса тӑмалла* унта?— кӑшкӑрашаҫҫӗ 
йал ҫыннисем, ҫапла вӑраха хӑварса пире тӗнкене 
илтӗн! Ху йа^ейккӑ ҫекреттарӗ.

—  Ҫавӑнпа сыхланатӑп та епӗ.
—  Тфу, мур илешшӗскер. Пӗтӗм кӑмӑла тавӑр- 

5 ӗ —тухса салан^ӗҫ йал ҫыннисем. Пӗрре тата 
сулахай йенье хӑй ӗмӗлкине курсан та хӑраса ӳкрӗ.

—  Сулахай сулӑн^ӑк пулмасти ку?
_Ыттисем ҫанна тавӑрса ӗҫленӗ вӑхӑтра „сулӑн-

5 ӑксем“ ҫиньен шухӑшласах вӑхӑтне иртерет Ентип.
—  '5ирлемен пулӗҫке есӗ, Ентип йулташ— пуҫне 

сулласа ыйтаҫҫӗ унтан йулгашӗсем — к у ҫ у с е м  
темӗскерле пӑхаҫҫӗ санӑн?

—  Ҫук, 5 ирлемен пек. Мӗншӗн? Сулӑн^ӑк туп- 
рӑ]э-ши?

Йулташӗсем ахӑлтатса кулаҫҫӗ. '5утак! „Сулӑн- 
^ӑк ҫин^ен шухӑшласах хаклӑ вӑхӑтна иртеретӗн"! 
Еҫлес пулат!

—  Шухӑшламасан йепле пулат вӑл? Вӑт калаҫрӑр.
Ҫак Ентип патне васкаса пырат ӗнтӗ пирӗн

Микихвер Иванӗ арӑмне „сӑсӑрлантарнӑ" хыҫҫӑн.
— Санпа тепӗр хут калаҫса пӑхас терӗм, Ентип 

йулташ—тӳрех хускатса йа^ӗ Иван.
—  Мӗн ҫин^ен?
— Колхоса ҫырнас тетӗп. Малашне капла нуша- 

ланса пулмаст.
—  Тӗплӗрех шухӑшласа пӑхрӑни? Кӗрсен калла 

тухмӑни?
—  Ҫирӗм хут та шухӑшланӑ ӗнтӗ! —  ҫилли кил- 

нипе кӑшкӑрса пӑрахрӗ Иван. — Ҫапла ӗҫе тӑса- 
тӑса, ҫураки иртет ӗнтӗ.

—  Ҫапла пулӗ те...
—  Е-ей, санпа калаҫса вӑхӑта сайа йари^^ен— 

терӗ те колхос правлени претҫетаттӗлӗ патнелле 
васкаса утрӗ.

Пӗрлешсе ӗҫлесен усси пуррине сиссе, ерне хуш- 
шин^е вунтӑватӑ килӗ колхоса ҫырӑн^ӗҫ.

—  Никҫанхин^ен кайа йулни те аван, пайантан 
вара епӗ колхос ^ленӗ— савӑнса каларӗ Микихвер 
Иванӗ арӑмне килне таврӑнсан. '^уп ту мана!

—  Кай тӗн'ьене ан култар!
—  Вӑт сана „тӗн^ене ан култар“. Тавай апат.
Ҫав ернерех Ентипе йа^ейккӑ ҫекреттарӗньен

кӑларса сирпӗтрӗҫ.
—  Сулӑн^ӑк турӑм пулӗ ҫав —  тет вӑл ӗнсине 

хыҫса. —  Сулӑн^ӑкран сыхланма хӗн ҫавӑ. Йепле 
тӑрӑшсан та сыхланаймарӑм. 'Гфу! Ӑнланаймарӗҫ!

С. Йалавии.

*5ӑваш автономи 10 ҫул тултарнӑ йатпа 
„К апкӑ н “  йатарласа номӗр кӑлараТ. Мат- 
териалсене халех йамалла. Ҫав паллӑ но- 
мӗрсӗр (11-мӗш №) йулас мар тесен, пот- 
пискӑ уксине Канаш Истаттӗлствин кантурӗ 
атрӗсӗпе халех пушта памалла. Пирӗн кан- 
эура -ьармав кӳрес мар тесен, 3 уйӑх- 
ран кайа мар ҫырӑнса илӗр.



Квпер тума ӳркензквн йалсвм! Науккӑпа, тата технеккӑпа усӑ курма вбренӑр. Лавсенв шыв урлӑ 
ҫакӑн пех каҫарӑр.

ТОККУМЕНТ-ФЕЛЙЕТТОН.
'Ҫӑ.ваш кайӑк-кӗшӗк сойусӗ ҫинБен халап. Кайӑк- 

кӗшӗк сойусӗ ҫинБен ан^ҫах мар, Сойус Канаш ху.1ин- 
■ҫе туса иртернӗ инкупаттӑрпа ӗҫ.текенсен пӗр уйӑхлӑх 
курсӗ ҫин в̂ен те халап.

Ун ҫин ҫ̂ен те ан^ах марха, ҫав курса йертсе пыра- 
кан аслӑ шкулта вӗренсе тухнӑ акроном-соотехнӗк 
Сквортсов ҫинБен те халап пулмалла. Ҫаксем ҫинъен 
пурин ҫинБен те калама сӑмах калӗ акроном-соотехнӗк 
Сквортсов ҫырнӑ
„Отчот 0 проведение одиомесячного курсов инкубаторщпков 
Чувашптицеводсоюза*.

Курс вал туй мар, йе ырӑ ҫын пухнӑ ӗҫкӗ мар, ҫавӑнпа:
„Назначенные курсы 23 февраля с/г. начал фунцинировать 

только 26 февраля потому, что с место курсанты к назначен- 
ному времени не с‘ехались. Число курсантов должно быть 
40 чел. всего, а с ‘ехались к 5-му марту всего 32 чел. кроме 
того из них 2 уехали не заканчивая*.

Мӗн тӑвӑн— икӗшӗнте вӗренес килмен, те хватгерте 
хӑнтла ҫыртнипе килӗсене тарнӑ, те Сквортсов айӑпӗ- 
пе тарнӑ—ун ҫин^ен от̂ ҫот тӑвакан хут пӗр сӑмах 
та асӑныасЕ

Ҫапла! Ҫаплах та ҫаплах мар ҫав, мӗншӗн тесен 
унта Бӗренекенсем.

По натциональности следующие; 
чувашн, русские, мордва, марнецы, и вотяки одне незнают 
чувашского языка, а другие русского яз. а потому при.ходилось 
заниматся на двух языках по одннм и теми же вопросом, 
кроме того еще беда в том, что курсанты были большинство 
малограмотны, т. е. проходнл ликиункт, а потому были такие, 
что не знает в году какие и сколько месяцев, конечно такими 
хурсантами очень трудно заниматся согласно програмой, 
которого предложили, т. е. не соответствуют программе.

Ҫулталӑкра ыиҫе уйӑхнв тата уйӑхсен йа^ҫӗсене 
пӗлмен ҫынсем йалта тупӑнмаҫҫӗ пулсан та курсра 
тупӑцнӑ. Тупаканб Сквортсов йултӑш пулнӑ. Ҫапла! 
ҫапла та ҫаплах ыар, ыӗншӗн тесен. 
кяу нм остатки  то, что не было помвщение для занятия 

ак практически, так и теоретически. мало того не хватала 
помешения, приходилось им самим друг на друга 

црлп 1̂ °“®мно, при таких условиях нег возможности сделать 
к чему его назначено*.

бҫӑ ҫудда пулнӑ пулсан ан^ах... вӑл марха—

.Недостатки еще то, что птицеводный ферма Канашский 
стоит от комбината версты*3...

Канашри кайӑк-кӗшӗк ферми— кӑтартуллӑ фермӑ 
ӗнтӗ, мӗншӗн тесен

«Кроме того, как птичники показать Курсантом совестно 
было потому, что тип стариный и стоят воде, которого недо- 
пустимо никоем образом. Птицы в этой ферме далеко нетак, 
как она нужно бы, сидят как соные не веселые и полукровки, 
мало того одна порода. Инкубатория тоже сгарого типа, 
которого нигде ие строют таких. Когда сказал заведующему 
этой фермой, что он на это обиделся*.

Кӑтартулдӑ фермӑра ыйхӑ йенҫен кӑтартуллӑ ■ҫӑх- 
сене шыв ҫин ҫ̂е тӑракан кӑтартуллӑ витере кӑтартуллӑ 
пӑхса усраҫҫӗ. Ҫав кӑтартуллӑ пӑхса усранӑ ’§ӑхсене 
курсантсене кӑтартма та наыӑс теҫҫӗ.

. Намӑс пиге-куҫа ҫнйет, тенӗ, ан^ах Кайӑк-кӗшӗк 
Сойусӗн правленин^ҫе ларакансен пи^ҫӗ-куҫӗсене ҫийей- 
мест, ыӗншӗн тесен вӗсен пи^ҫӗ-куҫӗсене кӗҫҫерен тунӑ.

Малалла кӗҫҫе ҫин ҫ̂ен мар, леш...
Анкеты и удостоверения командировочные и другие мате- 

риалы послал давно давно тов. Симоновым, т. е стр.инструк- 
тором Птицеводсоюза, которые не был выслан денежные доку- 
менты и авансовый отчет, которых теперь посылают.

11 /IV Агр. зоотех.—Скворцов
Йулашки сӑмахӗсене вуласан та тӑнланмалла мар, 

вуламасан та тӑнланмалла ыар. Ӑна тӑнланма кирлӗ 
ыар (Сквортсов тӑнланнппе ҫитег). Апре.лӗн 5-мӗшӗпе 
апрелӗн 10-мӗш хушшисенБв Сквортсов Канашри рай- 
колхоссойусӑн кайӑк-кӗшӗк пайӗнъе 5 кунлӑх курс туса 
иртернӗ. Райкодхоссойуспа кайӑк-кӗшӗк сойусӗ курса 
лахӑхрах иртерме ыалтанах хатӗрленсе хуманни ҫин^ен 
курсантсем те калаҫҫӗ, ■ҫӑх ҫӑмартисем те калаҫҫӗ, 
Сквортсов ҫырнӑ отвотри ҫак сӑмахсем те калаҫҫӗ;

„Практические занятия провели 4 часа всего только, потому 
не было яиц достаючном количестве и другие необходимые 
пособие для проведеннв курсов и что плохо и так-же прихо- 
дится других районах.

Практические занятия вырасился тем, что упаковка на возу- 
яшик и сортировка яиц при сборке от крестьян, благодаря 
при комбинате, тде имелось сотень пят яиц праковных прошло- 
годней, остальные часы теоретические.

Курс пулни ҫин^ен 
ҫин^ен пӗднестнӗр.

пӗлетпӗр, курсӑн усси пулни
и*



В Ы Т В И Ш Е Н И .
Йурата5 5 ӗҫ йалта Симука. Сакӑр ҫул ӗҫленӗ 

йалсоветӗн^е Симук. Примерлӗ ӗҫленӗ.
— Лешкасри претҫетаттӗл пек ӗҫлеме вӗрен- 

мелле. Тӗлӗнмелле... — йаланах мухта^^ӗ райӗҫтӑв- 
ком претҫетаттӗлӗ пленӑмсен^е Симука.

Симук патрак. Еҫлет аван. Ҫавӑнпах «вытвишени» 
турӗҫ Симука. Тӳрех Шупашкара илсе кил^ӗҫ 
ӗҫлеме.

Йалта авториттетлӑ Симук тӗлӗнсех ҫитрӗ хӑй 
У5 рештенийӗн5 е. Виҫӗ кун пурӑн^ӗ. Никам пӗр 
сӑмах хушмарӗ.

-— Ларӑр есӗр!—сӑмах хушрӗ у^рештени ҫекрет- 
тарӗ Симука.

— Сиран пукан... — кӑмӑлсӑр сӑмахласа ил^ӗ 
Симук.

-— Темиҫе те каланӑ та вӑл савхоса... Ҫавӑнта... 
Сторошиххӑ патне кӗрсе пӑхха. Унӑн патӗн5 е пӗр 
пукан пулас пулат.

— Кам хатӗрленӗ сирӗн ва.?ь7ьи? Иалтан килнӗ 
те, пукан1 .--хӑтӑрса тӑкрӗ Симука ҫторошиххӑ.

— Хӑйамата. Шупашкару ка^ку, Иалта лу5 ^ӗ,— 
сторошиххӑ патӗньен тӳрех утрӗ хваттере Симук

Киле кайма шут тытрӗ Симук. Килтен ҫӑкӑрпа 
ҫакса килнӗ хутаҫа ^ӗркесе ^икрӗ те, тухса утрӗ 
хӑваттертен.

— Сывӑ пул, Шупашкар!—ҫӗлӗкне хывса сулрӗ 
хула йенелле хуларан тухсан.

Сасартӑк ^арӑн^ӗ Симук. _
— Тфу, ты 5 орт воҫми! Вӑт тӑн-пуҫ. Пӗр ҫӗртре 

калуш. Тепӗр ҫӗртре картус. Пурӑнӑн капла. Хӑва- 
рас мар,—хӑваттере тӑрса йулнӑ калушне аса илсе, 
ҫавӑрӑн^ӗ хуланалла тепӗр хут Симук.

Шӑпах кӑнтӑрла. У^рештенисен^е кӑнтӑрлахи 
кану вӑхӑ^ӗ.

Симукӑн хӑваттерне хӑй уьрештени умӗньенех 
иртмелле.

А-а-а, Ҫемен Йӑвань! Пошалуйста лапкана кайса 
премӗк илсе килха, аьа. Хамӑн вӑхӑт ҫук. Будь 
другом! — йӑпӑлтатса, йӑлкӑшса, тархасланӑ _пек 
пулса укҫа тытарьӗ уьрештени алӑкӗ умӗнье тӑра- 
кан ҫекреттар.

Нимӗн те ьӗнеймерӗ Снмук. Хӑваттере кайасса 
пӑрахсах уттарьӗ лапкана. Шӑлне шатӑрттатарса 
ильӗ пӗрре. Кулса ильӗ ҫиллипе.

— Тен... '5ӑнах та лайӑх ҫыни тен? Мош ӗ̂т ӗҫре 
те пулӑшӗ, — шухӑшласа ильӗ кӑмӑлне ҫавӑрса.

— О-о-о! персе те ҫитрӗни, Ҫемен Иӑвань! Тавай, 
лар! Ҫывӑх йулташпа калаҫнӑ пекех хапӑл турӗ 
ҫекреттар Симук пӗремӗкпе пырса кӗрсен.

— Лар!—терӗ каллех, пӗремӗке аллине илсе.
— Пукан...
— Ҫав сторошиххӑ памарӗ-и сана?..
— Вӑрҫат!—пӗртен пӗр сӑмах каларӗ Симук.
— Вӑрҫат?! Вытвишентсӑна вӑрҫат? Вӑт, халӑх, 

туршӑнта, — ьӑтаймасӑр хӑй кайрӗ пукан илме 
сторошиххӑ патне ҫекреттар.

— Питӗрсех кайнӑ! Пулат те кам ҫын1 — вӑрҫнӑ 
пек пырса кӗьӗ ҫекреттар. — Ҫиььас, Проххоров 
па.Ьтто тӑхӑнаььӗ- Кайрӗ те пу?ь- Кайса пӑхха, 
Ҫемен Йӑвань! Кайнӑ пулсан, пуканне илсе кил 
кунта!—ӑшӑ кӑмӑлпа пуплесе хушрӗ Симука. Вы_т- 
вишентсӑ вӗт. Пӗҫертме пултараҫҫӗ куншӑн тепӗр 
вӑхӑтра—шухӑшласа ильӗхӑй пуҫӗнье СимукПрох- 
хоров пуканне илме кайсан.

— Вӑт, вӑт, вӑт! Пуканӗн тӗпне—айал йенне ху 
йатнаҫырсахур.Вара никӑм та илеймест. Ме кӑран- 
таш!—кӑвак кӑранташ тытарьӗ ҫекреттар Симука.

(Сопьбннӑй Семвн Иванов) ҫырьӗ кӑвак кӑран- 
ташпа Симук п^кан тӗпне. '^ылайььен вырӑн 
шырарӗ пукана аҫта лартмаллине.

— Ак, хам сӗтел пуҫне ларт!— хыпаланса кӑтарт- 
рӗ ҫекреттар Симука.

'Р)ылайььен ларьӗ Симук вырӑнта. Нимӗн хус- 
калмаст. Никампа та калаҫмаст.

Пӳлӗмре пурте ӗҫлеҫҫӗ.
Ҫекреттар вӗҫӗмсӗр ҫырат. Калаҫмаст. Йерҫмест.
«К ьортту- Тухатӑп та, кайатӑп» шутласа ильӗ 

Симук, хӑй ҫеҫ нимӗн ӗҫлеменнине асӑрхаса. Хӑш! 
сывласа ильӗ. Кӑлтӑр-р! хускатрӗ пукана, тӑма 
тытӑнса.

—  Ҫак хаҫатсене вуласа тухӑр, Ҫемен Иӑвань. 
Ҫӗнӗ хаҫатсем. Ҫӗнӗ хыпарсем нумай,— хӑй умӗнье 
сулахай йенье выртакан хаҫатсене илсе паьӗ ҫек- 
реттар вӑхӑтра.

Симук кайаллах ларьӗ. Иртеймерӗ ҫекреттар 
сӑмахӗньен. Ҫавах ахать ларни мар, терӗ вӑл хӑй 
ӑшӗнье. 'Р)ылайььон вуларӗ хаҫатсем.

— Есӗ, Ҫемен Йӑвань, ҫав хаҫатсене кашнине 
хӑй тӗллӗн парттипе ҫӗлесе хурха. Кашни кунах 
ҫапла ту малалла. Паллӑрах статйисене паллӑ туса 
пыр вуласан. Кранташ пури сан, Ҫемен Й ӑвань?- 
калама ҫук ҫемҫе кӑмӑлпа калаҫрӗ ҫекреттар хӑйӗн 
ӗҫӗсен е пуҫтарса.

—  Ҫук.
— Ме сана кӑранташ. Ан ҫухат. Сан хаҫатсем 

кашни кунах вулас пулат. Сана инструктӑра илнӗ 
ӗнтӗ...

—  М н, мӗн? И нструктӑра?--тӗлӗньӗ Симук.
—  Анта, куӑьтҫут инструктӑрне илнӗ кунта сана. 

Н иььево, йӑвӑр ӗҫ мар. Ну, сывӑ пул, Ҫемен 
Йӑвань!— ҫав вӑхӑтрах портфӗлне йӑтса утрӗ алӑк 
патнелле ҫекреттар.

Са]%атти пӗтрӗ. Пурте саланьӗҫ.
Таврӑньӗ хӑваттере Симук та.
Кашни кунах ҫапла иртеььӗ саг^атти Симукӑн.
Кашни кунах хаҫатсем вулат. Кранташпа турт- 

каласа паллӑ тӑват хӑшпӗр вырӑнта. Унтан пӗр 
ҫӗре ҫӗлесе хурат кашни хаҫатне парттипе.

Никам та нимӗн ьӗнмест Симука. Пӗр ҫекреттар 
кӑна канҫӗрлет виҫ-тӑват хут кашни кунхине.

— Ҫав, ӗнерхи пек, пӗремӗк кайса илсе паратӑн 
пу.Ь, Ҫемен Й ӑвань,- - вӑраххӑн, туслӑ тархаслат 
кантӑрлара ҫекреттар.

—  Ҫак хутсене машшинисткӑна леҫсе парха,— 
хушса илет тепре ьух-

— Машшинисткӑ патӗньен ҫав хутсене илсе 
китьха.— хушат вӑхӑтпа.

—  Лайӑхрах шӗвӗртсе парха, — кӑранташ вӗҫе 
хуҫӑлсан, кранташне тыттарат ҫекреттар Симука.

Хӑйне хӑй шанми пульӗ Симук. « Х а ҫр  вуласа 
ларма кӑна лартнӑ-ши вара мана?» шутлат пуҫӗньб'

—  Мӗн ӗҫлемеллеха манӑн? Вӗрентӗрха тархас- 
шӑн?-—йӑлӑньӗ пӗрҫе Симук пуҫлӑх патне кӗрсе.^

—  Есӗ инструктар м а ь ь ӑ т , ӗҫлемелле! —  урз̂  ̂
нимӗн те ьӗнмерӗ пуҫлӑх.

—  Мӗнле ӗҫлемелле?—ҫине тӑьӗ Симук.
—  Ҫекреттар патне кай!..
Ҫекреттарӗн вӗрентӳвӗ йаланах ҫакӑььо^

ӗҫӗ пултӑр ара. Вула та паллӑ ту. Кайран ҫӗлесе 
хур». ^

Ре-Ке-И пырса кайнӑ хыҫҫӑн кӑна пульӗ инструК' 
тӑр Симук. У нььен— ҫук1 „

Ре-Ке-И паьӗ пуҫлӑха «нагоняй». Ҫӗпритун Папаи.
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Малтан, пӗр икӗ кун хушши,—колхос претҫетат- 
Мӑклӑ Ентри арӑмӗ сывмарланни ҫине, хал>хи 

п(к каласан, тивӗҫлӗн ҫавӑрӑнса та пӑхман.
— Е-е, ҫав урана пӑрлӑ щыв ӑшне ьнксе кӑ- 

лйрнӑшӑнах ьирлет-и ҫын? Йурунта!— тенӗ вӑл.
Аньах пӗрик кунтан арӑмӗ ь^н-ьӑнах ьнрлесе 

кйрӗ. Кӗлетки, пуҫӗ, алли-ури—виҫӗ кун кӑмакара 
,1ртнӑ пек пӗҫереҫҫӗ. Куҫне те уҫмаст.
— Шапаҫ!—терӗ Ентри.— Пӗтрӗм снаььзт! Йур ка- 
Е шывсем йухаҫҫӗ... Колхосра вӑрлӑх хатӗрлесе 
термелле, машшинӗсене йусамалла, ҫураки инҫе

^ р .  Ӗҫ пӗр купа, ҫӑвӑрма та вӑхӑт ҫук... И ҫак 
араььч моментра... Ы-ых, арӑм ьирлерӗ! Ну, мӗн 
!вамха ӗнтӗ еп ха^ь? Мӗн... тӑв...
Ҫапла шухӑшласа ларнӑ вӑхӑтра кӑмака ҫиньен 

зук аьа йӗнӗ сас илтӗньӗ.
Атте... мемме...

Йӑрст! сиксе тӑьӗ Ентри. Пӗтӗм шӑмшакки ьӗт- 
ф се  карӗ. Мӗн тӑвасха хаь? Вӑт, ҫӗр ҫӑтман ь и р ӗ ..

— Атте... мемме пай...—терӗ каллех аьа сасси. 
нтри тата хытӑрах 'ьӗтренсе ил-ьӗ.
А-ьи тӑваттӑмӗш хут «мемме-е» тесен, вӑл ҫанӑсе- 
! шӑнкартса, апат пӗҫерме кӑмака умнелле утрӗ.

*

* *

Ентри аьисемпе апат ҫисе ларнӑ ҫӗре колхос

аленӗ 5 зл ӑ ш  Хветӗр пырса кӗ^ьӗ. Кив йӑлапа^ кӗ- 
есселле сӑх-сӑхма тӑ^ӗ, ан^ьах христос вырӑнне 
опператсине вӑйлатма хушакан плаккат ҫакӑнса 
1 ӑнине асӑрхасан, сӑхсӑхма ҫӗкленӗ аллипе сӑмсине 

иӑнкартса ҫавӑрса ҫапрӗ...
— Тӑхла^ьӑ -ьирлесех карӗ-им?—терӗщ ӑл, Ентри 

I атки ҫине пӗртен-пӗр хӗсӗк куҫӗпе шӑтарас пек 
|ӑхса .

—■ ^ирлерӗ ҫав,—терӗ Ентри.— Пит те ни врем 
ирлерӗ. Ӗҫ шайттан 'ьухлӗ, а вӑт епӗ пайан ҫак 
имӗре пӗҫерме хӑтланса пӗр виҫ сехет тӑрмаш- 
ӑм.
Хӗветӗр, темрен вӑтаннӑ пек пулса сӑмсине нӑш- 

аш тутаркаласа ил^ьӗ.
— Апат пӗҫересси... Кансӗртерех ӗҫ ҫав вӑл. 

1ансӗр.
—_ Ара, хӗрарӑм ӗҫӗ. Арҫынӑн алли пымаст...
Х ӗ в е т ӗ р  к у ҫ ӗ с е м  й ӑ л т ӑ р и . . .  ҫ у н м а  п у ҫ л а р ӗ ҫ .

Тӗрӗс, тӗрӗс, Ентри. Хӗрарӑм ӗҫӗ вӑл апат 
1ӗҫересси, хӗрарӑм ӗҫӗ. Тӗрӗс. Арҫынӑн кӑмака 

ӳмне пымалла та мар. А еп... еп .. (Хӗветӗр 'ьӗлхи 
Ӑыхлан-ьӗ).

— Мӗн?
•— А р ӑ м  п у р  ҫ и н ^ ь е х  апат п ӗ ҫ е р е т ӗ п !  Хамах!
— М ӗ н л е  а п л а ? — т ӗ л ӗ н ^ ь ӗ  Ентри.
— Мӗн мӗнли... Ху пӗлетӗн, килте лармас'г вӗт 

иан "^ӗкеҫ. Йытӑ пек 'ьупат... Йытӑ пек. Кӗҫ хӗр- 
фам пуххи, кӗҫ вӑрлӑх пухат, кӗҫ— тата темскер... 
\илет те вара каҫхине—хутсемпе тӑрмашат. Манах 
варҫат тата апат тутлӑ пулмасан. Пӗркун кӑшт 
^иреҫкелерӗм те, уйӑрлатӑп тесе хӑратса тӑк^)ӗ... 
Щарламарӑм вара. Т)ӗкеҫ уйӑрӑлсан ман харах 
*<УҪпа ӑҫта кайас?

Е н т р и й е  Х ӗ в е т ӗ р  п и т  ш е л л ӗ н  т у й ӑ н ^ ь ӗ . . .

Апат ҫинӗ хыҫҫӑн Ентри -ьашкӑ-кашӑксене ҫуса 
пиншак аркяпе шӑлса тӑнӑ 'ьух, ун патне тата 
колхос ҫекреттарӗ, ватӑ хусах—Мирун пӗрӗхтерсе 
ҫитрӗ.

Пӳрте кӗьӗ те—ним калаҫмасӑрах хырӑмне тытса 
сак ҫине месерле тӑсӑлса выртса;

—  Ох, вилеп! 0 -о х , вилетӗ-ӗп!—тесе ҫухӑрма 
тапратрӗ. Куҫӗ-пуҫӗ саланса кайнӑ, сӑмси темшӗн 
сип-симӗс.

— Мӗн нул^ьӗ?— ыйтрӗ Ентри, ун патне ьуоса  
пырса.

—  Вилетӗп,— терӗ Мирун.
— Мӗн приььинӑпа?
— Вилме вӑхӑт ҫитрӗ.
—  Мӗнле апла? Анланмалларах калаҫха!
-■ Ҫаплах вӑт. Манран текех ҫак ҫанталӑкра 

пурӑнас етем пулас ҫук... Ой, вилеп! 0 -о й , виле- 
тӗп!

Хӗветӗр алӑк патнелле ҫавӑрӑнса тӑрса (Ентри 
сисиььен) пӑтти-патти, пӑтти-патти сӑхса ильӗ. 
Унтан Ентри патне пырса хулле-ен:

— Усал йернӗ ӑна,— терӗ.— Ҫыхса пӑрахари?
Аньах вилме хатӗрленнӗ Мирун ку сӑмахсене

пурпӗрех илтрӗ. Прушинран тунӑ йапала пек сик- 
се тӑьӗ тс;

— Суйатӑн, коссой!— терӗ Хӗветӗре.— Нийепле 
усал та йермен мана!

— Мӗн пульӗха тата?— ыйтрӗ Ентри.
—П ӗььен пурнӑҫ... Ирхине шӳрпе пӗҫертӗм те, 

сре 'гӑварлӑ пулнӑ... Нумай та йаманььӗ тӑварне... 
Ытла тӑварлӑ пулнӑ пирки витререн шыв йатӑм 
та шӳрпе ӑшне... Ха.ь-.. ха.ь.- ох, вилетӗп! 0 -о й , 
вар ыратат! Ой! Ой! Конььзл пулап никак...

*

Кам пӗлет, тахҫанььсн асапланаььӗ Мирун. Тен 
пакартн те тухса кайаььӗ-и унӑн ӑш-ьикки пӑтран- 
нипе. Пӗлместӗп.

Аньах сасартӑк алӑк уҫӑльӗ те, колхос претҫе- 
таттӗлӗн пӳртне майралла тумланнӑ виҫӗ хӗр пыр- 
са кӗьӗҫ. Ентри тӳрех шутласа нльӗ:

— Хуларан...
Мирун та хӑсма ьарӑнса кӑмака хыҫнелле пӑ-

~  Страсьӗ, лирен килес,— тереҫ херсем.—Кол- 
хос претҫетаттӗлӗ есӗи-ха?

—  Е пӗ,—терӗ Ентри.—Есӗр ӑҫтан?
— Хуларан... Прикатӑ,— терӗ хӗрсеньен пӗри, 

пӳрте йӗри-тавралла пӑхса. Унтан трук кӑмака 
хыҫнелле кӑтартса:— Ку кам, ӳсӗрри?— терӗ.

—  Ҫу-ук... Усӗр мар вӑл...— терӗ Ентри, нимӗнле 
мар пулса.

—  Тата ма хӑсаььӗ-ха?
—  Так, апат ҫини йураман...
—  Епӗр те апат пирки килнӗ,— терӗ хӗрсеньен  

'гепри.



Ентри ьӗлхине шӑтӑрах ҫыртрӗ. Мӗн ҫите}гес 
ӗнтӗ кӑсене? тесе шухӑшларӗ те, кӑвакарсах карӗ.

—  М-м... Апат... Каҫарӑр, арӑм ьирлӗ... Пӗҫере- 
кен ҫук...

Хӗрсем пӗр-пӗрин ҫине пӑхса ильӗҫ.
—  Сан патна апат ҫиме килмен епӗр,— терӗ 

пӗри. —Колхосра пӗрлешӳллӗ столовӑй тӑвас пирки 
килнӗ. Пуху пухас пулат... Хӑвӑрах пӗлеттӗр вӗт 
уйрӑмӑн апат пӗҫерсе ҫини пит кансӗр... Колхос- 
сенье пур ҫӗрте те пӗрлешӳллӗ столовӑйсем тӑ- 
ваҫҫӗ. Вот, ҫавӑн пирки епӗр. П уху пухасьӗ...

Р.нтри пӗр самант шухӑшласа тӑьӗ те, йӑл л... 
кулса йаьӗ. Унтан трук:

—  Аван! Аван!.. Хӗветӗр, пуху хӑвала ьасрах! 
Апат пӗҫерме пӑрахатпӑр... 1)уп, ьуп ьасрах!..— 
тесе ҫухӑрма тытӑньӗ.— Тӗрӗс, тӗрӗс! Нипоььом! 
Кӑмака хыҫне пытаннӑ Мирун та сиксе тухрӗ.

—  Ентри Михаль! Еп хамах ьупатӑп халӑх 
пухма... Кун пирки— вунӑ пуху та пухма хатӗр 
епӗ... Ата, Хӗветӗр!

Хӗрсем кулса ҫеҫ йульӗҫ...
Виҫ кунтан колхосра пӗрлешӳллӗ столовӑй ӗҫле- 

ме пуҫларӗ. Пирӗн паллӑ туссем: Ентри, Мирун, 
Хӗветӗр пӗр кӗтессе керсе ларнӑ та, 1̂ лкаласаҫеҫ  
лараҫҫӗ...

—  Аван,— тет Ентри, ҫуллӑ пӑтта хыпса.
— Питӗ тутлӑ,—тег Мирун.
—  П ӗҫерес хуйхи те ҫук,— тет Хӗветӗр.

Лвӗнит Акаккӑв.

Тарӑхмалли мӑшкӑл.
Аван йалҪ ӗрпӳ районӗньи Тймӗрҫкасси—илҫ4 

вырӑнта ларат. Унта йалхуҫалӑх ушкӑнӗ пуррн| 
аван. Аньах вытьӑх пусас текенсене унта вы,| 
пусма ирӗк памасӑр „аш урӑх ҫынтан тупса пз{1 
пагар 
мар

тесе ҫакан пек хут ҫырса пани пертге а

Подписка
Дмитрий Афанасев вас прошу отпустить гражданину Як 

М акарову свиный мяс 5 фуита без задержкн
Секретарь правлени. сх. кол. Ф. Васильев.

Тата ҫав правленире ларакансемех йал ҫыннц 
Петр Иванова, ҫапла приккас параҫҫӗ:

Петр Иванов, сан лаш у набар. Уна усрани уссиҫук. Ыра 
кайса панӑ пултӑр кӑлпасси тума. Атто хӑна кайса хупати 
тенӗ.

Петр Ивановӗ, вӗсен приккасне итлесе лаши 
кайса сутнӑ. Халӗ ака тума лаша ҫук, т(
Петр Иванов правленире ларакансене ылхав 
ҫӳрет тет. Петр Иванов лаши „кӑлпасси туц 
йурӑхлӑ пулнӑ хӑт, правленире ларакансем ния 
тума та йурӑхсӑр. Йурӑхсӑра тухса татах ҫӗр 
кайиьъен вӗсене ьӗрӗ утилсырйосем усрамал I 
склата хумалла (решуткӑллине).

Кӗриъъен.
—  Есӗ парттине кӗм сайавлени панӑ вӗт. ) 

ӗнер арӑмна хӗнерӗн?
-— Парттине кӗриььен хӗнесе йулас, терӗм.

Ҫӗнӗ хунав,

Й ӗ в е н л е р ӗ ҫ .
■^ӑвашпрофсовет ҫапла постановлени йышӑннӑъъӗ: хула копператтивӗ ъленӗсеш 

пай укҫи уйӑх шалу ъу^^лӗ илмелле, тенӗъъӗ. ПСПТК уи пек тума ъарнӑ.

Ъ ӗ ва  ш п р /о ф 'с0 в в т  п р в т с т а в и т т ӑ л ӗ .  Ку ҫулпа кайма йурамас? иккен. М ӑн_^тӑвасха? Ку к1т* 

ту урлӑ сиксв каҫма пулмӗши?
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Руковотиттӗл мӗн тӑваТ?
Мӗнле тӑнсӑр хаьхи хӑшпӗр ҫамрӑксем. Аха.ь 

йапаласенех тӑнланса илеймеҫҫӗ.
Комсомолӗс Ш-к ӳпкелешет:
—  Пукаш комсомол йаьейкки ҫумӗнье уҫӑлнӑ 

полигшкол малтанах ернере нӗр хут сан,атти туса 
иртереььӗ, халӗ 2 уйӑхра та пӗр хут ҫук. Руко- 
вотиттӗл мӗн тӑватши?—тет.

_—  Айвансем, неушлӗ пӗлейместӗр. Руковотит- 
тсл вӑл савӑнса ҫӳрет... са1§аттисене каймалла мар 
пулнӑшӑн.

Паттӑр милитсионер.
Пӗр сурӑх пӗтӗм кӗтӗне варалат, тенине аса ил- 

се, Пашков милитсионер пӗтӗм милитси йышне 
варалама тытӑннӑ, аньах ӗҫӗ тухман, хӑйне ҫеҫ 
вараланӑ,

Йӗпреҫ районӗньи Мӑрат уьасткин 
милитсионерӗ Пашков колхоҫнӗк Мали- 
нӗна наканпа ҫапса питне ватса пӗтернӗ, 
хӗнесе шӑлӗсене ҫапса ватнӑ. Хӗненине 
тӳсеймен Малинӗна сывалма, колхоҫнӗк- 
сем ака тунӑ вӑхӑтрах, пу.ьнитса леҫсе 
хӑварнӑ.

Патӑр ҫын Пашков милитсионер. Тӗньери пур- 
шуаҫипе ҫапӑҫса пӑхасси ҫиньен вӑл такҫанах шу- 
хӑшлаььӗ. Халӗ ҫапӑҫас вӑхӑт ьас килейменнине 
кура, колхоҫнӗксемпе ҫапӑҫса ҫӳреме пуҫланӑ,

Васкани кирлӗ мар.
„Васкаса тунӑ ӗҫ ҫынна култармалла пулат“!
Ҫак ваттисем каланӑ халапа Вӑрнар районӗньи  

Пуканккӑ йалӗн пушар трушинин ревиҫи комиҫ- 
ҫийӗ пит хытӑ асра тытат.

Пушар трушинин пуҫлӑхӗ Афанаҫйӗв 
Михаил трушин укҫине 16 тенкӗсалатса  
йанӑ, ревиҫи комиҫҫи актӑ ҫырса ӑна 
сута парас тесе васкамаст.

Гепер растраттӑ тусан икӗ ӗҫшӗн тӑрук сута 
памалла пултӑр, тет ӗнтӗ сирӗн ревиҫи комиҫҫи. 
Мен тума васкамалла? Васканӑ пулсан «Капкӑн» 
лаҫҫиньи пысӑк хуранта пиҫне йӗплӗ ҫӑмаха та 
аша илсе пӑхман пулӗььӗҪ-

Кашкӑрпа ури.
Каьакан сухалӗ вӑрӑм та, ӑсӗ кӗске. '5ӑваш-Ти-

еш пупӗ каьака мар, ҫавӑнпа та унӑн ӑсӗ кӗске 
мар, пит вӑрӑм.

Йанвар уйӑхӗнье ҫав "^ӑваш Тимеш 
пупӗ йакур Ҫимунӗ „Канашра“ нойа- 
пӗртен пуҫласа пуп ӗҫне тума пӑрахни 
^ н ь е н  ҫырса пӗтӗм халӑха пӗлгерьӗ. 
Налоксеньен хӑтӑлас тесе аньах пуп ӗҫ-

не пӑрахнӑ пек пулиӑ вӑл. Халӗ апре- 
лӗн 15-мӗшӗнье каллех пун ӗҫне тытӑн- 
нӑ. (Ваш).

Кашкӑра тем ьульЪбн тӑрантарсан та, вӑрманах 
пӑхат, теҫҫӗ. Йакур Ҫимунӗ кашкӑр мар, ҫавӑнпа 
вӑл вӑрманаллах пӑхмаст, ьиркӳвел.те пӑхат.

Шывпа паранкӑ.
Кӑҫал Атӑл ш^двӗ пӗлтӗрхи тулаймарӗ.

Мӑнсӗнтӗрти (Йетӗрне р.) пулӑшком паранкине 
хунӑ нӳхрепри шыв, Агӑл шывне пӑхмасӑрах, нӳх- 
реп аниньенех тулса ларнӑ.

Пулашком претҫетаттӗлӗпе ҫекреттарӗ 
те пӗрле пырса пӑхрӗҫ те, насус илсе 
килсе шывне тӑкас пулат, тесе кайрӗҫ, 
аньах каланине тепӗр ернерен тин аса 
илсе, насус туртса пыьӗҫ. 5 0 —60 пӑт 
паранка ытлашшипех сайайаьӗҫ тет (Унс).

Шыв капланса килнӗ вӑхӑтра пулӑшкомӑн па- 
ранки нӳхрепрен тухса тарайман, мӗншӗн тесен 
паранкӑ вӑл Мӑнсӗнтӗр пулӑшкомӑн ревиҫи ко- 
миҫҫийӗ пек— куҫӗ пур та, аньах кураймаст.

Шӑршӑ тӑрӑх.
Урпа ҫисен, ут вы-ьат, тенӗ. Муркашри (Тутар- 

кас р.) ьухӑнсемпе вӑтамсен лашисем урпа ҫимен 
те, вытьамаҫҫӗ. Урпине мар, утине те кураймаҫҫӗ.

Мӗншӗн?
Муркашсем ҫуракинье ҫитеоме тесе, 

пӗр пысӑк капан утӑ пуҫтарса пӗрлеш- 
тернӗ. Ҫав утта кайран ҫавӑрӑнса пӑха- 
кан та пулман. Хӗрсе, вӗриленсе кайнӑ 
та, пӗтӗмпех йӗкерьӗ пек пулса кайнӑ. 
Лашасем шӑршласа та пӑхмаҫҫӗ, тет 
Парометр.

Ма-ха апла шӑршласа пӑхмаҫҫӗ. Шӑршласа пӑх- 
сан пӗлнӗ пулӗььӗҫ йӗкерьӗ пек пулса кайнӑ утӑ- 
ран йапӑх претҫетаттӗл шӑрши кӗнине.

Упӑр-тапӑр купи.
Ай-ай-йай! Епӗр те ҫав—пурӑнатпӑр тӗньере, 

утилсырйо (упӑр-тапӑрҫем) пухасси ҫиньен хаҫат- 
сент,е те, ш^рналсенье те ьас-т,асах ҫыркалатпӑр, 
утилсырйо аҫта выртнине пӗлместпӗр.

Вӑрнартн копператтив склаьӗ умӗнье 
тимӗр-тӑмӑр купи питӗҫӳллӗ. Ку тиыӗр- 
тӑмӑра йанвар уйӑхӗнье пуҫтарнӑ. Халӗ 
те кирлӗ таварсем тума йамаҫҫӗ. Ҫӳллӗ 
купа пӗ^к ленн ӗ ҫемӗн пӗьӗкленет. Пыл- 
Ьӑкран пыльӑк ҫине салатса утмалли 
тӑваҫҫӗ, тет Синет.

А есӗр калатӑр утилсырйо тупмалла мар тетӗр. 
Утилсырйо ҫав тимӗр-тӑмӑр купи хуҫисен пуҫӗнье 
те с^хал мар.
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Кварттет.
Ш у п а ш к а р  районӗнъи 

парткомиттет йаъей}скӑсенБи 
акитатсипе пропакантӑ ӗҫне 
тӑвакансене вырӑнтаи вырӑна 
куҫарса ҫӳретме йуратат. Ҫек- 
реттарӗсем улшӑнкаласа лар- 
ни ҫитмен, Халӗ акӑ йулашки 
икӗ уйӑха кӑна нлер-Ишлей- 
Покровскинъи йаъейккӑн 5 
аппоорканисаттӑр улшӑнъӗ.

(Ҫыруран).
„ К в а р т т е т "  йатлӑ паҫнӑ пур 

Крылов мыскараҫӑн. Упӑтесем  
вырӑнтан вырӑна куҫса ларса пӑ- 
хаҫҫӗ т е т —с ӗ р м е л л и  купӑсӗсем  
ӗнеймен, ҫемми тухайман пирки...

Шупашкар райккомӗн те ҫав 
оппӑта сӑнаса пӑхас— теме ӗҫ тух- 
маст-ха, терӗ тет пӗрринье райк- 
ком ҫекреттарӗ. Кварттет пуҫлан- 
Ьӗ те.

—  Матвейӗв й-ш, есӗ Ишлей- 
Покровскин§е 2 ерне ӗҫлерӗн. 
Урӑх ҫӗре куҫса пӑх-ха. Епӗр Су- 
прилӗнпа хире-хирӗҫ ларса ҫав 
ӗҫе ӗнерсе пӑхар.

Енереҫҫӗ. 2 ерне ларьӗҫ. Кӑ- 
тӑрт-кӑтӑрт хыҫат ӗнсине райком 
ҫекреттарӗ. Тепӗр вырӑна куҫса 
ларат.

— Есӗ, Суприлӗн й-ш, Шупаш- 
кара куҫ-ха. Сан вырӑнна урӑх- 
хине йаратпӑр.

— Епӗ... аван мар пек, ҫекрет- 
тар йулташ, 7— 8 ҫӗре ҫитетӗп 
ӗнтӗ кӑҫал кунпала,
Еҫӗпе те, халӑхӗпе те паллашса 
хӑнӑхса ҫитеймен.

П Ӳ Р Т Р И  Ҫ Ӳ П Ҫ А П С Е
—  Иурӗ, йурӗ. Сан вырӑнна 

акӑ Кайккин килет, вӑл хӑнӑхӗ.
Кайккӗнӗ те „ныньӗ ҫтеҫ, сах- 

трӑтам “ И ш л е й - П о к р о в с к и н ь е  
пӗр уйӑха йахӑн пурӑнкаларӗ. Ӑна 
та Шупашкара „против альта“ 
ларма куҫарьӗҫ.

Халӗ, 10 кунлӑх тесӗ килӗшсе 
сӑмах татсах, йаьейккӑна Авилӑв 
пынӑ-ха!

„Кварттет" ӗҫлет. Аньах ӗҫӗсем  
темле? Ҫемми халӗ те тухмаст, 
тет.

Тепре р а й к к о м ӑ н  лайӑхрахах 
кварттет туса иртерест,ӗ.

И ш лей-П окровскиньи йаьейк- 
кӑн ҫур ҫуллӑх отьотне ҫырса 
иртерме мӗн пур кунта кӗркелесе 
тухнӑ орканисаттӑрӗсен конфе- 
рентсине пухмалла. Пӗрре хире- 
хирӗҫ ларса вӗсем хорпа „Ныньӗ 
ҫтеҫ, сахтрӑ там“ сӑлтавне йур- 
ласа кӑтартьӑр. Питӗ „йакши“ 
тухмалла вара кун ҫемми. Кры- 
лов мыскараҫӑна та килӗшмелле 
пулӗ вӑл.

Йеншик копператтӑрӗн йурри.
Й енш ик Ъ улӑ (Ҫӗрпӳ р.) коппе- 

раттив прикашъӗкӗ йалти кулак 
Ушашни Кӗркурине пӑъӗ пӑъӗпех 
сахӑр парат, леш ӗ вара ик-виҫ хак- 
па сутат.

Йалти ырӑ пуйанне те 
Пӗр пӑт сахӑр тыттартӑм,
Унтан епӗ пӗркунне те 
Т)етвӗрт ҫутти пушатрӑм.

Кҫтенкей.

Кретитне тӳлемен.
И ш л е н -П о к р о в с к и н Б и  

Ш а т р ӗ н  акроном .Йанту* 
колхосран 1928-мӗш ҫулах 30 
тенкӗ кретит илнӗ те хатӗ те 
кайӑлла пама шутламаст. Сӑл- 
тавне те тупнӑ вӑл.—Ку кол- 
хосӑн ытти кретитторӗсем те 
парӑмсене хывма шутламаҫҫӗ, 
тесе тӑрат.

(Пӗрин ҫырӑвӗнъен).

— Акроном йулташ. Мӗнле тен- 
ха санӑн уььасткӑра колхоссемпе 
кретит ӗҫӗ!

—  Леш „Йантуран" 1928-мӗш 
ҫул илнӗ 30 тенкӗ-и?

— Хусантайккӑри Ҫимун Ҫер- 
кейӗсем те ьӑпта ӗҫӗпе илнӗ 537 
тенкине тата тапакшӑн пӗр 460 
тенкӗ отьотла ман та...

—  Ҫук, ун ҫиньен мар епӗ, 
Шатрӗн й-ш.

—  А, леш Йулашри Никифӑ- 
рӑв Марк патӗнье 1864 тенкӗ те 
42 пуслӑх муьала выртни-и?.. йе 
кивҫенле плуксем валеҫни-и?

—  Ҫук, колхоссене кӑҫал кре- 
тнт пани ҫиньен каласа пар-ха 
есӗ.

— Хам епӗ кретитне паманта- 
ха... Ыттисем те ҫавах пулӗ.

Н.

у п а к  й у р р и .
■^ӑваш сутуилӳ кӑмиссариаъӗ Ш упашкарти ҫуртйӗр_ коппе- 

раттивӗн ҫуръӗсенъе пурӑнакансене пӗрлешӳллӗ столовӑй уҫма 
ирӗк паман.

—  Суралмаоӑрах вилмдттӑм,|тупӑк кулли пулмӑттӑм. Тупӑк кулли пулмӑттӑм та, 
Сутуилу кӑмиссариаьӑ туса И аьӑ .. .
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Ҫил.
— Сан аьу пуҫӗнье ҫил ҫӳрет.
— Аслашшӗне хывнӑ еппин: 

ун аслашшӗ ҫил арманӗсемпе 
пуйса кайнӑььӗ-

Кампа туслинв кура.
— Кирил Тормитонӑьӑн йӗрке- 

сӗрлӗхӗсем пит нумай. Каласа та 
пӗтереймӗн.

— Неушлӗ каласа пӗтермелле 
мар.

— Каласа пӗтермелле мар ҫав.
ра Кирил Тормитоньӑ пуҫлӑхпа

туслӑҫке.
Курӑнмаҫҫӗ.

— Мӗнле йулашки вӑхӑтра ҫӑ- 
мӑл кӑвалериссем курӑнми пул- 
5ӗҫ.

— Кӑвалериссеми? Лармалли 
вырӑнсене шӑйӑрса пӑрахнӑ путь.

Ҫурхи кунсенье.
— Ма есӗр кутьтҫут тӗлӗшпе 

ӗҫлеме пӑрахрӑр?
— Халӗ ахалех ҫутӑ тетпӗр. 

К у р м а с т ӑ н и —ав хӗвел йепле 
пӑхат.

Пӗр лапкара.
— Парха мана 3 кило премӗк, 

I кило канфект...
— Ҫук, ун ьухлех памастпӑр.
— Ма?

Ун ьухлех парсан пирӗн 
1апкара спиьӑксӑр пуҫне пӗр та- 
■ар та йулмаст.

Иҫта нумайрах.

/ 7 / о ^ а А с
—  Ну? Мӗнлеха апла вӑл, мӗс- 

кӗн... лекме пултарнӑха. Епӗр 
30-шар хут ун пеккисене тукала- 
нӑ та—пурӑнатпӑрха Пирз кӑ- 
лармаҫҫӗ.

Ӗҫшӗн ҫунакан.
—  Пирӗн уьреш тенире ӗҫсем  

пит нумай. Ик ерне хушши уь* 
рештеяийе ҫӳреймерӗм те, халӗ 
манӑн сӗтел ҫиньи ӗҫсем татах 
нумайланса кайнӑ ӗнтӗ. Ҫапах 
ӗҫлеме кайаймастӑп.

— Ма вара?
—  Кӑларса йаьӗҫ.

_  ~  Сирӗн йалсоват претҫвтат- 
■влна ӑҫта нумайрах курма пулаӳ? 

Ҫтена хаҫаьӗнье.

Пӗри тытӑнсан.
Петр_ Иваньа хӑй палланӑ 

'нсене, ӗҫлеме пултарннпе пул- 
Рманнине пӑхмасӑр, вырӑнсем 
пса панӑшӑн уьреш тенирен кӑ- 
'Рса йанӑ.

Клас кӗрешӳ ҫивӗьленсе ҫитнӗ 
вӑхӑтра.

—  Хӗрлӗ кӗтес ваьщи кӗнеке- 
сем хума ма шкап илместӗр?

— Вутпа ҫунасран хӑратпӑр.
— Ма ҫунтӑр вара вӑл?
—- Хӗрлӗ кӗтес ҫурьӗ Петров 

ҫурьӗпе йунашар ларатҫке.
~  Вара?
— Петров—йалкор.
— Вара?
—  Ун ҫуртне кулаксем тӗртсе 

йама пултараҫҫӗ.

Илемлӗ литтераттурӑ пирки.
Т)ӑваш и н т е л е к е н ъ ӗ с е .м  

хушшинъе ъӑваш литтератту- 
рипеинтересленменнисем ъы- 
лай.

— Йулашки вӑхӑтра тухнӑ ьӑ- 
вяшсен илемлӗ литтераттурӗнье 
мӗнле иаттереслӑ проиҫветенисем 
пур.

—  Мӗн ес... Хаӑьхи сотсиали- 
сӑмла реконструкси тапхӑрӗнье, 
кулака тӗпӗпех пӗтернӗ вӑхӑтра, 
промфинплана пурнӑҫа кӗртесшӗн 
кӗрешнӗ вӑхӑтра сӑвӑсем, калав- 
сем вуласа ларм а.. кам вырӑнне 
хуратӑн есӗ мана. Ан та ыйт.

„Капкӑи урамӗ".
—  Епӗр хӑмӑр урама „Капкӑн“ 

урамӗ тесе йат парас, тетпӗр.
—  Ма?
—  „Капкӑна“ йуратакан ҫынсем 

нумайран.

Камппаниле ӗҫлеме вӗрен- 
нӗскер.

Пурлӑҫра кирлӗ йапаласам.

Асӑрхайман вӑхӑтра.
— Есӗ краштӑн вӑрҫи вӑхӑ- 

тӗнье шуррисем патӗнье пулнӑ, 
теҫҫӗ.

—  Ирӗксӗрех пулмалла пульӗ. 
Хӗрлӗ ҫарпа наступлени туса пы- 
нӑ ьухне пуриньен те малта пы- 
ратӑпьӗ те, асӑрхаймасӑрах хӗр- 
лисеньен иртсе кайса шуррисем 
патне пырса ленкнӗ те, аха.ь лЗ" 
риььен кӗрӗк аркине те пулин 
йӑвалас тесе хӗрлисемпе вӑрҫма 
тытӑннӑ...

—  Ай-уй, килкартина йапӑх 
тытатӑн? Ма тасатмастӑн?

—  Килкартисена т а с а т а с с и  
ҫиньен камппани пулман.

Тӗрӗс отввт.
—  Пируспа ,Капкӑн“ хушшинье 

мӗнле уйрӑмлӑх пур?
—  Пируса пурте йуратмаҫҫӗ, 

„Капкӑна“ пурте йуратаҫҫӗ.
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И Л Ӗ Р  К О Л Х О С А !
— Ҫуракине хатӗр пулас пулат! Штопӑ нимле ӗҫ- 

ре те пирӗн колхос не поткаььал! йулашкиньен 
каларӗ пӗри хыпкаланса, ҫав каҫах ҫураки иртсе 
кайат пек.— Ара ҫапла ҫав, хатӗр пулас ӗнтӗ,—  
шавларӗ п^ху,— ыранах карласа тухас!

Ҫав вӑхатрах Кӑьаккан Кӗркури килӗнье те пу- 
ху. Кусен ӗҫне йӗркелесси ҫиньен мар, урӑххи 
ҫиньен-—колхоса кӗресси ҫиньен,— Во што пӑ тӑ 
ни пылӑ кӗресех пулат.

— Шырасан ӑс тупӑнат, конешнӑ. Ан ӳркен, ӳр- 
кенмесен тем те пулат, терӗ килхуҫи Каьаккан 
Кӗркурийӗ— ҫемйе совешьанин претҫетаттӗлӗ пуш- 
тав кӗленьи йевӗрлӗ сухалне тугине ҫавӑрса ҫыргса.

* * ^
— Сволӑҫ! Йӑлт хама хирӗҫ карӗ! Кунӗн-ҫӗрӗн 

колхос ҫиньен.—Лайӑх, ҫапла-ҫапла тесе ларат. 
Уншӑн камсамулта, пурте лайӑх. Кӑҫал хӗлӗпе  
комсомола кӗреп, сан пек контрсемпе пурнас мар, 
тесе ҫухӑрат. Ан пурӑн, комун, ман килте! Кай 
колхосна!— кӑшкӑрьӗ_ Кӑьакка Кӗркури ывӑлне, 
иккӗшӗ ыталашнӑ. Вӑй кайнӑ автансем пек пӗр- 
пӗрне ҫула-ҫула илеҫҫӗ.

^— Контр ес! Совет влаҫне хирӗҫ тӑран! Санпа 
пӗр кун та пурӑнмастӑп! Канаш ирӗкӗн шаньӑклӑ 
тӗкки пулас тетӗп еп, есӗ мана Канаш ирӗкне пу- 
лӑшма ьаратӑн! Уйӑрлап ҫиььзсах! Колхоса кӗреп! 
Краву-ул1 Контр ҫӳпса пӑрахат! Колхоса кӗртесшӗн 
мар! '5арӑ-ар!—кӑшкӑрьӗ вӑрӑмӑн, каҫхи тӑмана 
пек, ҫаппа ҫарамас ашшӗпе тытӑҫнӑ ывӑлӗ. Сӑм- 
синьен сайра хутра пӑт-пӑт йун тумласа илет.

Хурал ҫуртӗньи колхос ьленӗсем пухуран тухса 
ьарьӗҫ ашшӗпе тытӑҫнӑ ывӑлне.

— Колхоспа пурнӑрах. Пайанах пурлӑх уйӑрса 
парап. Ан пурӑннӑ пултӑр манпа пур шуҫлар, тесе 
утрӗ ашшӗ хуллен ьейе куҫне „пульӗ“ тенӗ пек 
вы.Ь-Ьатса.

—Вот, халӑх, хӑвӑрах куртӑр ӗнтӗ епӗр аттепе 
йепле пурӑннине. Ах, ах, вӗлерет уш. Пурнӑҫ мар 
мана унпа. Кашни кун ҫавӑн пек аннепе иксӗмӗре 
вӑрҫат. Анне халӗ ҫакӑнса вилеп, тесе йульӗ. Шел- 
лӗр,  ̂ халӑх, пушалстӑ колхоса илӗр Епӗ сире усал  
тунӑ ҫы_н мар вӗт. Атте пуйаншӑн, армднсем тытнӑ- 
шӑн епӗ мар вӗт айӑпли. Сан аҫу та ҫапла пулсан... 
вилӗм умӗньи пек нӑйкӑшат сӑмса виттӗр Кӗркури 
аьи Миккун.________________

Кун тӗршшӗ

— |)ӑ н а х  та шел ӗнтӗ аьапа амӑшне. Вӗсем ащ. 
шӗшӗн пӗртте айӑплӑ мар вӗт. Хамӑрӑн аттесе»  ̂
ун пек пулсан хамӑрпа та ҫавӑн пекех пулмалла, 
Халӑх,_ илес колхоса. Пире ертеле пӗр-ик ҫын 
мӗн тӑват. Шел вӗт.

— Илессе мӗнӗ те. Кам пӗлет? Темле пулас килес 
унпа. Тӑхтас.

Уньен те пулмарӗ ҫавра ҫил вӑхӑтӗньи пек 
пӳрт умӗ йанраса карӗ. Кӑрау-ул! тенӗ сасӑ тӑрпа 
виттӗр пек у-у-у! _туса пурин хӑлхине те тӑратрӗ.- 
Вӗлереп! тенӗ сасӑпа пӗрле пӳрт алӑкӗньен такӑн- 
са ӳксе хыпкаланса пӗр хӗрарӑм кӗрсе ӳкрӗ. Алӑ 
кӗ йӗрипен ьӗриклетсе ҫурмаллан хупӑньӗ. Ура ҫи. 
не тӑраймасӑр хӑшти-хӑшти вӑйсӑр лаша пек тур. 
тӑшса выртат. Халӑх урай варринье выртакав 
арӑма „Миккул амӑш ӗ“ тесе палларӗ.

— Ах, халӑх, пушалстӑ патак айӗнье ан вӗлерӗр, 
Пире Миккулпа иксӗмӗре Совет влаҫне, колкоса 
ырланӑшӑн ҫапса пӑрахаЕ Хӑй лишшенни. Пире 
колхоса илӗр, тенине уйӑрса ӑнланьӗ халӑх арӑмӑн 
хӗрӳллӗ сӑмахӗсене. Хӑй ҫавӑнтах ӳлесе йарса сӗ- 
тел умне пырса: ах вилӗм ӑҫташи?—тесе ӳкрӗ.

Аха.Ь те тӗлӗннӗ халӑх вилнӗ ҫын умӗнье тӑна 
ьухнехи пек шӑп пульӗ.

— 'Р)ӑнах та, халӑх, илес еппин. Шел, тени пул§ӗ 
халӑхӑн йулашки сӑмахӗ.

Миккулпа амӑшӗ ашшӗньен уйӑрӑлса колхоса 
кӗьӗҫ.

—  Лайан хӗвел 3 сехвт те 40 минутра туха? те 
20 сехет те 13 минуьъвн ӗҫлат.

—  Мӗн ]^ухлӗ илетшн апла вӑл ҫвврхуроьнӑй?
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Авӑн уйӑхӗньи каҫ темӗншӗн пит тӗттӗм пул§ӗ, 
Тӗп сакайӗнТ)И пек тӗттӗм каҫра темӗншӑн пит 
киьем.

Шаньӑклӑ мар пек вӑл каҫ. Шанас килмест 
ун пек каҫа.

Вӗтӗ ҫӑмӑр пӗрӗхет. Пушшех тӗттӗмленьӗ. Ҫутӑ.| 
йе сас парсанах тӗтгӗм, шӑп каҫ ҫухалас пек ту" 
йӑнат...

Икӗ хутьен лаша тулхӑрса тӗмсӗр ҫанталй! 
сас паьӗ те, пурте шӑпах пульӗ.

Колхос лашисем, ҫирӗм виҫӗ лаша халӗ анБ 
тунӑ ҫӗнӗ, пысӑк вигере. Кӗҫӗр претҫетатлӗхӑй в 
йас ьух хурал тӑратрӗ, шаньӑклӑ мар пек аха

Хуралҫӑ витесене пӑхса ҫавӑрӑньӗ те, пинша! 
ҫухавине тӑратса, ҫӑмӑр тивесрен вите кӗтессиМ 
хӳтте кӗрсе тӑьӗ. 'Гемшӗн ун пек каҫ пӗр-пӗр к? 
тесре питӗ шӑп тӑрас килет— пытанса.

Г1^ҫ пӗтӗм каҫпа тӗтгӗмре пулнӑ тискер ӗҫо 
ҫаварса пӑтраштарат. Сасартӑк хуралҫӑ хӑйй 
умӗнье пӗрик ьалӑшра пек айакра пӗр ҫын ӗмӗ 
курат. Ун пек ьух  тата лӑпьӑнас килет. А 
есӗ ун пек ьух темӗн пек курӑнми ҫухалӑттӑн^' 
Витен тепӗр айӑккиньен тепӗр ӗмӗлке утса пы 
те хирӗҫ пульӗҫ. Хуралҫӑ 'Гимкка Ҫтенккин!^ 
икӗ угӑмра ҫеҫ тӑьӗҫ, икӗ утӑмра. Ун сасартӑк  ̂
рани-мӗнӗпе ьӗрине мӑка ҫӗҫӗпе вӑйпа пусса, к 
масӑр ҫӗтсе кӑларнӑ пек сивӗ пусса аньӗ. Туллз| 
аньах ҫав сивӗ ьӗрене. Кӗлеткине ӗмӗрлӗхе 
шӑнтса лартрӗ. Ура тымарӗсем кӗлеткине тӑп к* 
таймаҫҫӗ,

— Мӗнле есӗ ьас килмерӗн? Епӗ сана малтанр» 
килме каланӑььӗ вӗтха? I

"Претҫетаттӗл Ш ахмаь Илли укҫа патне кайма-% 
пекпухӑва кайнӑ, кӗҫӗртаврӑнаҫҫӗ. Ана вӗлерме” . 
лӑх вӑрман кӗтессине кайса тӑрас пулат,^ Аи 
питӗ хӑвӑрт тумалла ку ӗҫе, Епӗ вӑл вӑхӑтра 
лаша витине икӗ пуҫӗньен тӗртсе йарап, _Вут 
курӑнсан килен,—хуллен Ҫтенккирен икӗ утӑ' 
ҫеҫ пӑшӑлтатаҫҫӗ икӗ сасӑ.



Вӗсен сасси Ҫтенккин ӳтпӗвне татах ҫиг 
цӑнтса хытарса лартрӗ. Кӗркуннехи йе хеллӗхи 
ӗмсӗр тӑманри ҫиллӗ ҫанталӑкра вите шӑтӑкне 
у л ӑ х с а ,  шӑхӑрса тухса кайакан сивӗ тискер ҫил 
ек ҫурат вӑл сасӑ,
—Акӑ сана ву^ьвӗр. На тыт. Епӗ хам пӑшалпа 

ул ҫине кайап. Пӗтерес тӗпӗ-йӗрӗпе! Епӗ арман- 
ем патне ҫитнӗ ҫӗре витине тӗртсе йар. Пӗтӗм 
аши ҫунтӑр,— пульӗ вӑрттӑн сассӑн йулашки сӑ- 
ахӗ. Ку сасӑсенье Ҫтенкки колхоса кӗнӗ Миккул- 
а ашшӗне палларӗ.
КӑшкӑрасшӑнььӖ Ҫтенкки, виҫ-тӑват хутьен ҫӑ- 

ар уҫма тӑьӗ. Ҫук уҫӑлмаст ҫӑвар. Вӑл мӗнле 
ытнине пӗлмесӗр, хӑйне хӑй тӗлӗкре марши тесе 
мвласа та, куҫсене выл)3'гса та пӑхрӗ. Ҫук, вы.ь- 
амаҫҫӗ.
Йӑл! ҫапрӗ ҫутӑ хура пӗлӗте вите кӗтессиньен. 
—Ах, ах, хурах! Вут ьӗртеҫҫӗ!—сасартӑк йӑтса 

трӗҫ Ҫтенккийа урисем. Сиксе тӑрса урамалла 
ьккӑ пек вӗҫтерьӗҫ ӑна урисем. Хурах! кӑшкӑрат. 
Кӗтесрен тивнӗ вут хӑпарат.
Сухаланнӑ вӑтам ҫын витен ҫӗн алӑкӗсеньен ҫи- 

ӗм ҫиьӗ тулхӑракан лаша кӑларса йаьӗ.
Кӗрлет йал вут хӗрӗнье.
—-Миккулпа ашшӗ...— терӗ кӑшкӑрнӑ сасӑпа
тенкки.
Каларӑм вӗт епӗ сире йурамаст, ьейе вӗсем тесе. 
Ҫав вӑхӑтрах пӑшал сасси вӑрман кӗтессипе йан- 
1са кайса ҫухал^ӗ.
Тепӗр вунӑ минутран колхос претҫеттаттӗлӗ те 
1трӗ...

Пирӗн ҫул сирӗнпе, колхос ҫыннисемпе! 
Кӗркури пеккисеньен тӗппипе тасалар!
Илӗр терӗ колхоса!—кӑшкӑрьӗ ир ҫинье йал.

Н. '^урпай.

Нумӗрлӑ хутсем.
Фосфо^ит ҫӑнӑхӗ.

Хӗвел пӑхат. Ҫӗрпӳ районӗньи колхоссеме уй- 
м хуҫалӑхсем хӗрсех ҫураки тӑваҫҫӗ. Ҫӗрпӳри 
'лхоссойус районти колхоссене хут салатат. Ҫур- 
ине туса пӗтернӗ колхоҫнӗксем хута илеҫҫӗ те, 
лаҫҫӗ. Вулаҫҫӗ те, кулаҫҫӗ,— вӗсемпе пӗрле хӗ- 
лӗ те кулат.
Настоящим сообщается, что вашему колхозу предназначено 
>тпус^ку к весенему севу с Канашского склада с/хозснаб- 

^ и я  4 тонны фосфоритной муки.—Срочно нарядите верхо- 
0 нарочного с доверенностью в райколхозсоюз для подпн- 
'ия об'язательства, после чего по наряду колхозсоюза вы- 
^  м ® Канаш, где и получите указанную фосфорит-

[ред. правлення Райколхозсоюза Н. Корсаков.
\алиььен епӗр шухӑшланӑ; акнӑ ана ҫине фос- 
рит ҫӑнӑхӗ сапма йурамаст, тенӗ. Ҫӗрпӳри рай- 
ахоссойус ӑна пӑхмаст.
~  Акнӑ ана ҫине фосфорит ҫӑнӑхӗсапсан, тырӑ 
шаст тенӗ колхоҫнӗксем.
-  Ан калаҫса тӑрӑр. Пирӗн отьот ҫырмалла. 
ӳотра ф о сф о р р  ҫӑнӑхӗ салатни ҫиньен асӑн- 
-ан отьот лайӑх тухманнине пӗлместӗри мӗн!

„  ̂ Йапӑх йамшӑкра мар.
Цпкан" архивӗнье тӑнланмалла мар токкумӗнт- 

пуриньен ытларах ҫапӑнаканььӗ. Ку токкумӗнта 
н Еентӗрти веттеринари хвершӑлӗ ҫырнӑскере) 
1анма йӑвӑр мар.
но ^аж данину д, Сенял Оринина Татаркасннски района 
е Ефрем Гераснмов действительно при ос-
кой жеребец, л. и в чом удостоверяется с—Б —Сун- 
У V ВетФельдшер (хушамаъӗ паллӑ мар).
Х ӑ й  Ц®нки— пуҫпа алӑ йапӑх ӗҫленӗ вӑхӑт-

аине лаша тейес вырӑнне, лаша кӑтартма 
ҫынна „лаша“ тенӗ.

Формӑсвр~рук,

—  Ма сирӗн ](ьрештени пӳрократисӑмпа кӗреш- 
мест?

—  Пӳрократисӑмпа кӗрешни ҫиньен сырмалли от- 
Ьот формине РКИ-рен йаманран.

Вутпуҫҫисем.
Ала ҫийӗй ҫӳреҫҫӗ. Канаш районӗньи Ҫӑлпуҫ па- 

тӗньи аслӑ ҫулпа кайакансем. Алине кӗпер теҫҫӗ. 
Унта халӗ 14 шӑтӑк, ҫитес пӳтшет ҫулььен 24 шӑ- 
тӑка ҫитмелле. 24 шӑтӑка ҫитсен кӗпер хуҫисем: 
кӑҫал пирӗн пысӑк ҫитӗнӳ пульӗ, тесе калама ха- 
тӗрленеҫҫӗ.

ЪАССР Ҫӗрӗҫ кӑмиссариаьӗн кӗньелерӗ, ҫураки 
умӗн пит хытӑ ӗҫленӗ пулин те, ӗҫлесе ывӑнман: 
Хӗрлӗьутай райӗҫтӑвкомӗ атрӗсӗпе пӗр йапала 
ҫиньен калакан хутах икӗ екҫемпьар ҫырса, икӗ 
канверт ӑшне ьиксе, иккӗшӗн ҫинете „111/2504 № “ 
лартса, 70-шер пуслӑх марккӑҫыпӑҫтарса „васкав- 
лӑ поьтӑпа* йанӑ. Халӗ ӗнтӗ никам та Ҫӗрӗҫ кӑ- 
миссариаьӗн кӗньелерӗ ӗҫлемест тесе калама пул- 
тараймаст. Ӗҫлет, „твойной накрускӑпах* ӗҫлет.

Противокас тӑхӑнмалла Осоавиахим ьленӗсен те, 
Т)Лен маррисен те Шупашкартан Лакрейӗхӑ йалне 
ҫырмапа кайас текенсен. Нумайӗшӗн сӑмсисем ҫу- 
рӑлса кайнӑ унти пӗр ҫырмара тӳ пек капланса 
выртакан Коркопӑп актӑ тӑрӑх каларса пӑрахнӑ 
пулӑсеньен тухакан шӑршӑпа. Противокассем ха- 
тӗрлеме хула совет,ӗн саниттариҫексинехушмалла.

Караьри (Куславкка р.) вуламалли ҫуртра хытӑ 
калакан ратио пӑшӑлтатса та калаҫаймаст, хаҫат- 
шурналсем, урисем ҫук пулин те, таҫталла утса  
кайса ҫухалаҫҫӗ. Ҫургӑн пӗр тӗрӗс кантӑк та ҫук. 
Кантӑксем ҫук пирки, сӗтел ҫинье выртакан кивӗ 
хаҫатсене ҫил вуласа ырӑ кураЕ Тӗрлӗ йеньенвӗ- 
рекен ҫилсеньен тунӑ вуламалли ҫуртӑн пуҫлӑхӗн 
пуҫӗнье ҫил вӗрни палӑрмаст, мӗншӗн тесен ь зс-  
Ьасах хупӑнса ларакан ҫурт пуҫлӑхӗ пулнӑшӑн та 
вӑл шалу илсе тӑма пултарат.

Шупашкарти комунхос пуД)Нитсӑ хыҫне шкул 
тума 1.800 тенкӗллӗх хӑйӑр турттарса купасем ту- 
са хунӑ. Хӑйӑрӗ унта шкул ҫурьӗ тунипе килӗш- 
месӗр пӗр 800 тенкӗлӗхе йахӑн ҫырмана ишӗлсе 
аннӑ. Шкулне ҫырмана тутарасшӑн пулнӑ ӗнтӗ 
Атӑлӑн леш айаккиньен килнӗ хӑйӑрсем. Комун- 
хосӑн „несоснаттӗлнӑй“ хӑйӑрсене ликпунктра вӗ- 
рентсе ҫутта кӑлармалла.
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М А  Р  Ӗ.
мӑйӑньен туртса ҫакрӗ. Мункун ҫапӑҫӑвӗнье сусӑр. 
ланнӑ паттар пек пу.ьнитсӑна тухса карӗ.

Ҫитрӗ пу.ьнитса, пӑхкалат, хайхи „ьосккӑ" ҫук, 
курӑнмаст. Хӑй сывмар ҫын пек уткалат, майӗпс 
йӑнӑшат шеремет.

Илле пиььене те ьерет ҫитрӗ.
Ӑрмитун Саххарь—хӗвершшӑл пури?— ыйтаГ Илле 
пиьье-

—  Ҫук, отпӑска кайнӑ! А мӗн пулнӑ сана?—ый- 
таҫҫӗ лешсем.

—  Аслӑк ҫийӗньен ӳксе сусӑрланмарӑмихе ҫав, 
халӗ тата вӑрмана ӗҫлеме йараҫҫӗ ак. Пӗр хут 
татӑк.ки илсе кайасшӑн сиртен,—йӑнӑшат Илле 
пиьье суйа суранӗсене ьӑгайман пек пулса.

—  Йепле ҫырса парас марха ҫавӑн пек нушаллй 
ҫынна. Ҫаплипех ҫул йусама хӑвалаҫҫӗ еппин. Ну 
халӑхӗ теҫке! Парас пулат, тавай салан,— кулкалат 
тухтӑр тем сиснӗ пек пулса.

— Ыратат, аплипех ҫырса парӑр?
— Ҫу-у-ук, сан суранна курмасӑр йепле ҫырса 

парас пирӗн. Ун пек йӗрке ҫук вӗт!
—  Паллӑ вӗт ахалех. Курмастӑрим есӗр ҫыя 

мӗнлине! Пӳрократ марӗҫке есӗр!
—  Куратпӑртаха, сурансене емеллес пулат вӗт. 

Унсӑрӑн тӳрленмеҫҫӗ вӗсем, —терӗ те ута пуҫларе 
тухтӑр Илле пиьье патнелле.

Илле пиьье кайалла такнӑҫем ьзкса, пуьнит- 
сӑран ыр тӗве пек тухса ывтӑньӗ.

—  Пӑххаллӗ, вӑт йепле улталама килнӗ! Хӑй 
ӑйӑр пек маттур! Пӗрпӗр халӑх ӗҫӗньен йуласшйн 
пулнӑ-иҫ хут илсе. Ытла Ӑрмитун Саххарьсене 
ыйткалат. Леш ӗньен пулаььӗ пулӗха вӑл,— кӗҫенет 
тухтӑр.

— Ӗҫ таркӑнӗ! Ӗҫрен хӑрат!
—  Сывӑ пуҫӗпе кӳштесе ҫӳрет!!
—  Хи-хи-хи-хи!!!
— Хо-хо-хо-хо!!!—-сӗрлерӗ путьнитсӑри халӑх. 
Тепӗр кунне Илле пиььене йалисполниттӗлӗ

мусӑксӑрах ҫул йусама усатрӗ.
М а й а к .

^етвӗрт ерех.

—  А р а  л е ш  с и р ӗ н  й а л т и  И в а н о в  к у л а к  

к у л а к  ш у т ӗ н ъ е н  т у х н ӑ  т е ҫ ҫ ӗ ,  с а й а в л е н я  

п а р с а  т у х н ӑ ш и ?

—  С а й а в л е н и  п а р с а  м а р .  Й а л т и  к у ш  

т а н с е н е  т , е т в ӗ р т  е р е х  п а р с а  т у х р ӗ .

Мӑъкаш> 

Малта пыра?.
— Ну сирӗн йал питӗ малта пырат иккен.

—  Ара вӑрлӑх ҫума формалин илсе килиьь®^^ 
ҫуракн туса пӗтернӗ. Мӑъкаш-

Тӳрлетни.

„Капкӑн“ иртнӗ номӗрӗнье „Вӗсен пиьеьӗ“
—  Ман приккаса итлвместӗн пулсан, сана хура лӑ 'фелйеттон саколовки хыҫҫӑн „(Рыклин маич

Е Ҫ  А  Н
Илле пиы»е вӑл питӗ маттур етем. Сӑн-пуҫран 

та таса, илемлӗ вара. Хӗрӗх ҫулах ҫитмен те, ҫавах та 
йашшипеххе вӑл. Пит ҫӑмартисем те пӗркеленмен, 
пӗвер пекех хӗрлӗ те, таса. Кӗлетки-ҫурӗмӗ те тӗ- 
реклӗ. Ҫӳрессе те питӗ йака тумланса ҫӳрет. Тир- 
пейлӗ ҫын тата хӑй. Пыльӑклӑ вӑхӑтсенье те, шурӑ 
пуртенкепе йӗттӗр пек сырнӑ урисене пыльӑк 
ҫыпӑҫтарнине курай.мӑн.

— Ех, ҫак Иллехӗҫке вара, пит тирпейлӗ,— теҫҫӗ 
йакарах ҫынсене асӑрхакан инкесем.

Теприсем тата:
—  Ьй, йака ҫын вӑл, йакипех ҫӳрет. Ӗҫлесен 

алӑ-ура пыльӑкланасран шикленег,— теҫҫӗ.
Суйах та мари тен, пыльӑкрах ӗҫсеньен шикле- 

нетех ҫ а в ..

« *
Пӗр каҫхине Илле п и ы в , хӑйӗн маткипе аьаш- 

лаиса тем пылаклӑ сӑмахсем шӑратса ларнӑ вӑхӑтра, 
йалисполниттӗлӗ ьӳре^ве йанаххине йӑтса антарас 
пекех:

—- Илле Карпӑь, ыран ҫул йусама каймалла!—тесе  
шаккарӗ.

_—  Мӗнле кайасха унта. Ҫӑпата та ҫӗтӗлсе кай- 
н ӑ ы ӗ , тет хирӗҫ Илле п и ы е .

— Халӑхсем кайаҫҫӗ, йурамаст каймасан.
— Пуртӑ катӑк, кайаймастӑп!
—  Пуртӑ параҫҫӗ унта!
—  Ҫук пуҫ ыратат. Хула та пайантан тем пульӗ, 

кайаймастӑпах.
—  Каймаллах ҫав. Сывмар пулсан пул>нитсана 

кайса хут илсе кил, унсӑрӑн ӗненмеҫҫӗ,— терӗ те 
йалисполниттӗлӗ утрӗ малалла.

—  Ак, ҫӗр ҫӑташшӗ, ҫул йусама кайса ӗрӗшкенес 
пулат тата. Веҫ вараланса йапӑхса пӗтес пулат 
унта,— тесе нӗрмӗшет Илле пиьье.

—  Халӑх кайат те тата, халӑх ӗҫне пӑсма йурати 
ара,— тет маткийӗ.

—  Халӑх тесе шыва сикетни? Ыранах пул)нитсӑна 
кайса сывмар тесе хут илсе килетӗп те, хӑтӑлатӑп. 
Мунт,ала пуласиҫ ман вӗсемшӗн.

—  Кӗҫех паььӑр сана таса ҫынна хут.
—  Е-е-е!1 муталакалӑпха! Иртнӗ ҫӑварнинье пал- 

лашнӑ „ьосккӑ" пур-ха ман унта!

« ♦ _
Тепӗр кунне Илле п и ы е  пу.ьнитсӑна канма 

хатӗрленьӗ. Пуҫне тутӑрпа ьӑркаса, мулаххайне 
пусса лартрӗ. Тата хӑрах хулне маткин сурпанӗпе

Ашшӗ ывӗлне.

хӑма ҫине ҫапса хуратӑп.
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„ОТН иаъъа кайнӑ“ .
— Хо-вш,— хуйхӑрьӗ Елӗкри ҫутта кӑларакансен 

вырӑнти комитеьӗн претҫетаттӗлӗ Кураьов й-ш,—  
пропал! Хорменнӑ пропал. Ӑҫта ҫӗр тӗпне кайас 
ман? Ҫакӑнап! '^естни калап ҫакӑнап! Йӑлт у ы и тл ӗ  
сене сута парап. Ҫутта кӑларакансем ҫутӑран пӑ- 
рӑнса сулхӑна выртнӑ! Ай-ай-ай, терӗ те пӗьӗк 
пиьӗ икӗ хут пӗьӗкленьӗ.

Хуйхине пӗлсен ьйнах хуйхӑрмалла.—Ах, ах! 
хамӑн та „сывлӑш" тухмаст, такам арман ьӳлӗпе  
пусарат пек. Ара Елӗк районӗньи ҫутта кӑларакан- 
сем хут пӗлменлӗхе пӗтерес плана 60% ҫеҫ пур- 
нӑҫа кӗртнӗ вӗт! Акӑ ӗнтӗ ҫутта кӑлартӑмӑр! Пи- 
сеп т. ыт. шкулсем ку ӗҫпе урлӑ выртакана тӑрӑх 
ҫавӑрман. Сатанине ҫӗр проы йнпехтултарнӑ шкул 
виҫҫӗ ҫеҫ! Ыттисем ҫутӑран пытаннипе ҫын ӗмӗл- 
кнне те курайманни тем ьул-

Отьотра пӗри: Епӗр, снам... некӑхтӑ пылӑ, терӗ.
Ку ним те мар, пӗр инттерес та ҫук.
Ну, акӑ еппин РоскиД)Три уы асткӑра ҫутта кӑ- 

ларакансен хут пӗлменлӗхе пӗтерекен йаьейккӑ 
каььи кайнӑ. Кайнине никам та пӗлмен. Мӗнле?

— Ара, аьасем, ьимӑр-ха— пирӗн хут пӗлмен- 
лӗхпе кӗрешекен йаьейккӑ п у р ы ӗ  мари? Пирӗн 
хут пӗлменнисене вӗрентмеллеы ^, терӗ пӗр ут,- 
ьитлӗ.

— Ҫапла, ҫапла.
— Иаьейккӑ ӑҫта? Камьӗха?
— Епӗ мар.
— Епӗ те мар.
-— Туршӑн та епӗ те мар.
— Есӗтата епӗ терӗним?тавлашаҫҫӗ уы и тл ӗсем .
— 5им ӑрха! Пирӗн пӗлтӗр Оҫҫиппӑвӑ пурьӗ. 

Хал) вӑл к а ы а  кайнӑ, унпа пӗрле, конешнӑ, ОТН- 
та кайнӑ...

— Мана парса хӑв ар саы ӗ ӗҫӗсене, маннӑ епӗ. 
Ай-ай. Тӗлӗнмелле. Курак сывлӑшра йӑва ҫавӑрса 
т,ӗпӗ кӑларасшӑн. Кусем те, ҫутта кӑларакансем 
хутпӗлменлӗхпе кӗрешекенсем пӗлтӗртенпе „ОТН“ 
каььа кайнине“ пӗлмен.

Ҫаплах пульӗ ҫав. Хут ӗнея, хут тем ту, епӗ 
хитре хӗр тутиньен те таса, тӗрӗс калап.
 ______________________________________ Н. ЪУРпай

Хупнӑ.
кӑньелерине пайан

Кбнвкв тӑрбх.

— Йалӗҫтӑвком 
хупнӑ?

— Кӗньелерине кӑна мар, 
хупнӑ.

мӗншӗн 

претҫетаттӗлне те

Сасӑсӑр хӑварнӑ.
Сирӗн йалти Пракух М аккары а мӗншӗн са- 

сасӑр хаварнӑха? Вӑтзм хресьенех-ҫке вӗт вӑл?
— Совет суйлавӗ ҫывхарнӑ майӑн йалӗҫтӑвком 

ана сасӑсӑр хӑварас, терӗ. Мӗншӗн тесен вӑл, крит- 
теклеме ӑстаскер, йалӗҫтӑвком ӗҫне криттӗклесе, 
тем тума та пултарӗ.

Кореспотентсенв:
Йашкалӑх, Кени, Мӑъкаш, Ҫураки, Хватут Й/кри, В и, Ҫамвн, 

„■ "•«."Знтрал, Асту, Палан, В. Йаккӑвлав П. Й , Куракан, Ку- 
Иап, Сӑнӑ. Шуркӑлкан Пултӑр, Салакайӑк, Нӳхреп, Руъкӑ.

кӗрейме^"^^^ хормипе ҫырнӑ саметкӑрсем наъартарах тухнӑ.

л ӑк^в^л  Ахаайун, Алииски, Квни, Уткан, И. Нил, Апуй, Йашха- 
мри„-■ Ҫл^оттӑв—Кулӑшла калав пек ҫырнисенъе тӗрлӗрен ҫит- 

„Капкӑна* кӗреймерӗҫ. 
аи ли ^  Иӑмӑмкай, Йӑмай Мбҫҫи, Касантсӗв. Хввтут Йук 

Тоймӑк Ваҫ., Тунай, Алински, Шут, Унӑта.— 
ч апкана йана сӑвӑсем пиъете йурӑхлӑ пӳлаймарӗҫ.

Дҫтан бсӗ ҫав тсри ӑсланса кайнӑ ара?
Кӗнекепе, асанне, кӗнекепе!
Коппврзттивран тавар илмелли кӗнеквае-и?

Хӳре хуралҫи.
М анкара (Ш упаш кар р.) Тапти Куҫ- 

ми пирӗн питӗ рево.ъутсиленсе кайрӗ. 
Йалта урама тухакан лаш а хӳрисеие 
татат. Иртен ҫуренсен лаши хурисене 
касма ҫӗр-ҫӗрӗпе хапхара хурал тӑрат.

КуТраш ҫырӑвӗньен.

Линкка-линкка авкаланма 
Йуман хӑма кирлӗ.

Ха.Ь те йуман, тата йуман,
Тата йуман кирлӗ.

Утилсырйо нумай пухма 
'Гапти Куҫми кирлӗ.

2 хут.

Хал) те Куҫмах, маттур Куҫма 
Тата маттур кирлӗ.

Лаша хӳри касса тупма 
Х а ы и  вӑрӑм кирлӗ.

Ха^ь те вӑрӑм тата вӑрӑм, 
Тата вӑрӑм кирлӗ.

Мӗн пур хӳре „уттиллеме”
Ҫӗрле хурал кирлӗ.

Тапти Куҫми х а ы и  ьупрӗ  
Ҫӗрҫӗрӗпе вирлӗ.

Ӑпӑр-тапӑр уттил хуҫи 
Кама лартма кирлӗ?

'Гапти Куҫмин актив куҫне 
■^иксе лартма кирлӗ.
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И К Е  К А Р Т Т И Н .

Ҫйрпӳ райзнӗнБе кулаксемпе пӗрле ъухӑнсейе 
те раскулаъӗт тунисе.м пулкаланӑ. Вӑл тӗлӗтпе, 
ӗҫлекенсем; Рышов, Миххайлӑв, Йасноппо-ъски 
Аврӑв кулаксен йапалисене хӑйсем [ва}ъ.ъи йӳнӗ 
хакпа илнӗ.

РЫШОВ. Ку хӗрес мана хӗҫан та Пӳлсан, РКИ-рен хӑтарма пултараймӗши?

Ответлӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйӗв
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