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Х ӑшпӗр уъреш теннсем ҫӗртме камппанине йапӑх хатӗрленеҫҫӗ.

— Мана йурӑхлй ӑҫ тӑваҫҫӑ кусем.
Лӑх-лӑх<лӑх-лӑх... Лӑх-лӑх-лӑх-лӑх...
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(Т ем щ е пайлӑ, пролотга ет гш ӑ к л ӑ р о м а н ).
Пролок.
Петӗр Кӗркурьӑ арӑмӗн пиьӗ ҫырла шывӗпе ҫунӑ пек илемлӗ пулнӑ, куҫӗсем ҫине пӑхсан, унта
макнит пур пек, темӗскерле ҫапах .ун ҫине пӑхса
тӑрас килет ҫынӑн. Ҫавӑн пек илемлӗх ҫӑлкуҫӗ
тапса тӑракан питлӗ-куҫлӑ арӑма упӑшки пит йуратнӑ. Йуратнӑ та, аньах ӑна ытти ҫамрӑксем туртса илесренх пит хӑранӑ. Кӗвӗҫнӗ. Вӑл кӗвӗҫиине пӗтӗм йалӗпе пӗлнӗ.
— Питна кӑштах хӑрӑм сӗрсе ҫӳремелле марши
сан, тенӗ вӑл пӗре арӑмне.
— Ма?
— Й алӗпех каььа илесш ӗн пулӗ, тетӗп сана.
1-мӗш клава.

Петӗр К ӗркурьӑпа арӑмӗ ҫывӑрак.тн сарай шӑтӑкӗ витӗр ирхи хӗвел пӗрьисем кӗрсе кайса,
ӑшшӑн пӑхсанах, Петӗр К ӗркурьӑ вӑранса кайнӑ,
— Хулана ирех тӑрса кайас тен ӗь ь ӗ пайан, тесе
вӑраннӑ вӑл колхос ӗҫӗп е хулана кайма шухӑш ласа выртнӑскер.
^ — Фу! Мӗн шӑрши ара ку сӑмсана кӑтӑклат.
Тфу! Майра шӑрши... Ой, шӑрлӑ!.. Туххи. О теколон ку. Ха!..
Манран кӗрети ку, арӑмрани? Ах
ш^йттан! Арӑм туххи шӑрӑшлӑ... У ььиттӗлрен супан шӑрши кӗркелеььӗ. Ҫав аппаланат ӗнтӗ туххисем пе, Уььиттӗлрен ман арӑма ҫапнӑ. Ҫӗрле,
епӗ ҫывӑрса кайсан, уьь и ттӗл патне кайса килнӗ
ӗнтӗ ман арӑм. Ах, ку хитре арӑмпа пӗтес пулат...
М ӗнле пурӑнас?
Понк!— тутарьӗ арӑмӗн айаккиньен.
— Хоспоти, хоспоти!—тесе сиксе тӑь ӗ арӑмӗ.
— Парам сана «хоспоти»! Кама йӑпатса килтӗн
ҫӗрле?
Л аь су р ь ӗ арӑмӗ П етӗр К ӗркурьӑн пиьӗ ҫине.
— Мӗн мӑшкӑлан.
Ҫат!— ҫутӑлтарса йаьӗ П етӗр арӑмӗ пиьӗньен,
Арӑмӗ йӗрет.
Хулана кайас умӗн, пӗр ьы ш кипе аньах мар,
икӗ ьы ш кипех хӗн есе хӑварьӗ вара Петӗр Кӗркурьӑ арӑмне.
2-мӗш клава.

Тепӗр ирхине каллех П етӗр К ӗркурьа туххи
шӑрши арӑмӗпе кӗвӗҫтерет. К ӗвӗҫтерет аньах мар,
халиьен пулман пысӑк харкаш у туса илтерет.
Виҫӗмӗш ирхине Петӗр К ӗркурьа кӗвӗҫтерекенни туххи шӑрши аньах мар, ураххи те пулнӑ.
Пӑхат урайне. Хура йапала выртат. Тытат. Пиншак. Ш ӑршласа пӑхат те пиншакне;
-7- Арӑм шӑрши кӗрет кунтан, тет.
Йӑнӑшмастӑпши тесе арӑмне те шӑрш ласа пӑхат, пиншака та шӑршласа пӑхат— пӗр йышши
ш ӑрш ах. Пиншакӗ уььиттӗлӗн. К олхос ӗҫӗп е пӗрл е ҫӳренӗскер лайӑх паллат ӗнтӗ П етӗр К ӗркурьӑ
уьь и ттӗл ӗн пиншакне.
Арӑмне вӑратмарӗ. Пиншакне пуҫтарса хуьӗ.
В ӑранса тухнӑ хӗвел ун ҫине кулса пӑхрӗ.
3-мӗш клава.

Тепӗр каҫхине Петӗр

Кӗркурьӑн

армана ҫӑнӑх

авӑртма каймалла пулнӑ. Т)ерет ҫитнӗ. Арӑмне
шанмаст. Пӳрте питӗрсе хӑварнӑ. Уҫҫине илсе кайнӑ.
П етӗр арманта. Арӑмӗ пӳртре ҫывӑрат. Пӗлӗтпе
хупланнӑ ҫӗр тӗттӗм.
_ Пӗр ӗмӗлке Петӗр Кӗркурьӑ хапхиньен кӗьӗ,
Йӑпшӑнса утат. Иртнӗ каҫ П етӗрпе арӑмӗ ҫывӑрнӑ сарайне кӗьӗ. Вырӑн патне пы ьӗ. Вырӑннесарнӑ, Т)ылайььен итлесе тӑьӗ. Хыпашларӗ вырӑна
Т)уптӑвасш ӑн5ӗ пулӗ те... Татах хыпашлама тытӑньӗ, Вырӑн ҫинье выртаканни:—Ме-кек!—тесе
кӑшкӑрса йаьӗ.
Емӗлке: хоспоти, хоспоти, тесе ҫӑтӑлти-ҫатӑлти
тара паьӗ мӗн вӑй ҫитнӗ таран урамалла. Т)Упнӑ
май амин, амин, тесе сӑхсӑхса пырат.
Мӑйракаллӑ каьакана хыпашланӑ та вӑл, шуйттана хыпашларӑм, тенӗ. Каьака пуш вырӑн ҫине
пырса выртнӑ пулнӑ.
И рхине тавӑрӑнсан каьакине кӑларса йама Петӗр хапха алӑкне уҫат.
— Мӗн ку?— тет вӑл тӗлӗнсе.— Каьака туххи
шӑршӑллӑ пулса кайнӑ.
Тӗлӗнсе хы тсах кайнӑ Петӗр.
4-мӗш клава.

Тепӗр каҫхине П етӗрпе арӑмӗ тула выртнӑ ҫыьӑрма. П етӗр ҫӗрӗпе арӑмӗ уььиттӗл патне кайассине сыхласа выртнӑ. Арӑмӗ кайман. Ирхине, нӑшнӑш туса шӑршласа пӑхсан та, арӑмӗньен туххи
шӑрши тухни палӑрман. Т епӗр каҫ та ҫавӑн пекех.
В иҫӗм ӗш ӗнье те. 4-мӗш каҫхине, куҫӗсем хупӑнасшӑн тӑрмашнӑ вӑхӑтра, хапхаран такам йерипен
кӗнӗ сасӑ илтӗннӗ. Пӑхат— хапхаран кӗнӗ ҫын сарайнелле пырат. П етӗрпе арӑмӗ выртнӑ вырӑя
патне пыьӗ. Итлесе тӑьӗ.Унтан сарайне туххи шӑрши
тапса тухрӗ. У ььиттӗл пинш акӗньен кӗнӗ шӑршӑ.
П етӗрӗн пуҫ хы ҫӗнье мишук пулнӑ. Мишукне
илет те, хайхи пынӑ ҫын пуҫне тӑхӑнтартса лартат. Мӑшлат ҫынни, аньах сасӑ кӑлармаст.
Арӑмӗ, конешнӑ, сасартӑк вӑранса кайнӑ. Щ
панӑ вара Петӗр хайхи пуҫне мишук ӑшне тунӑ
ҫынна ьышкӑпа! Сылтӑм ьы шкипе те ҫапнӑ, сулахайипе те.
Х ӗнесен-хӗнесен мишукран сасӑ тухма пуҫланӑ:
— Петӗр К ӗркурьӑ, Петӗр К ӗркурьӑ!— тенӗ сасси.
Сасси уььиттӗлӗн сасси мар. Упрамӑн пулнӑ.
Ҫил арман хуҫин.

Еппилӑк.
П етӗр Кӗркурьӑпа уььиттӗл пит туслӑ пулна.
П ӗрле вӗсем колхос уҫнӑ йалта. К олхос претҫетаттӗлӗ Петӗр Кӗркурьӑпа уььиттӗл хушшинехар
кашу кӳрес тесе ҫав кулак каҫсерен пырса Петер
К ӗркурьӑн ьипӗр ҫывӑрса выртакан арӑмне тут
хисем сапа-сапа хӑварнӑ. У ььиттӗлӗн пиншакн?
те ҫӗрле вӑрласа тухса Петӗр К ӗркурььӑпа ара»**
ҫывӑракан сарайне вӑлах пӑрахса хаварнӑ.
, .
Ку ӗнтӗ кулакӑн пӗр ш ухӑш ӗ. Тепӗр шухан'
ҫапла пулнӑ; хуйхӑпа етем ӗҫм е т ы т ӑ н а т , — Пет^Р
К ӗркурьа, арӑмӗ ҫине шанманнипе, ӗҫме вӗрентсе
колхоса салатса йарас, тенӗ вӑл. Аньах хӑвӑри*
куртӑр ӗнтӗ, ӗҫӗ тухайман. Май килмен, Пуаг
райм ан.
Йӑван-МуВ**

Йанкурас

хӗр

Ман хыҫҫӑн пӗр шӗшлек пулӑ йевӗрлӗ ура
тунине кукӑртмасӑр пӗьӗк аьа ьупат. Аьи ьӗлӗм
ЙРП Р П Л Р П Р У * калпакӗ
1/ЯЛПЯТ/Р мӑнӑ,
мӑмя
г/пилаил
пыипа
ьӑпӑкӗ йевӗрлӗрех:
урисем
ҫинҫе,
хӑй каҫҫӑр. _
— Аҫта хӑнана ьӗнме-и? Ай-ай, ес есӗ пӗьӗклех
Ь ӗ л ӗм туртан?
— Мар. Ху1{,кассине ҫураки тума.
— Мӗн есӗ пӗьӗк пуҫпах мӑн ҫынна тӑрӑхланӑ
пек калаҫан.
— Т)ӑнах. Аттесем вӑйпа авлантарьӗҫ те.
— Авлан шуйттан аьи! Авлан! Кирек хӑҫан та
пӗрре авланмалла вӗт, тунката! Килес ҫул вунултта кайан вӗт.
— Анне,^ анне! Пайан П етӗрпе тӑмран шӑхлиь
нумай турӑмӑр. Марукӑнне пукане вӑрларӑм пайан, анне. Акӑ.
— У-у, йӑтӑ! Ун ҫиньен мар, авлан теҫҫӗ сана.
— Атте, атте^ мана хутран купӑс туса парха.
Кайран епӗ кайӑк ҫӑмартисемпе улӑштарӑп.
— Йӑлт авланаҫҫӗ те, пирӗн те авлаитарасах.
Ҫамрӑк ҫын малаллах, ҫитӗнет. Ав хад, хӑвӑн кӑвапу таран пулат уш.
— Атте, епӗ пайан пионера ҫырӑнтӑм. Хӗрлӗ
калстӑк ҫакмани, тет, илсе пар.

ХАЛӐХ

шыра^.

— Ех, шуйттан пуҫани! Авлан теҫҫӗ сана. Ҫӗр
памаҫҫӗ вӗт хал, авланмасан. Ӗмӗр ҫӗрсӗр мӗнле
пурӑнма шутлан? Кам арӑмна, аьу-пӑьупа ӗмӗр
ҫӗрсӗр тӑрантарат,— ҫине тӑрсах йӑсӑрлантарат
ашшӗ аьана.
Аьа тӗлӗннипе аньах Марукпа иккӗн ӗне сумалла, П р ӗ р п е салтакла выл,Д)анисене аса исе, каллемаллӗ пӗьӗк туйа ҫнне утланса пӳрте кисрентерсе
Ьупат.
Т)ӑнах та. Хал, шат сан пеккисем авланаҫҫӗ. Ак
хад) Петӳк авланьӗ 16 ҫулта, Микита 15-ре, Танилле вунҫиьье кайнӑ хут,— йӗкӗлтет амӑшӗ.
— Какуй калаҫат те. Алта тухар хӗр пӑхма.
Т)урпай мӗн ҫиньен ҫырнине пӗлеймерӗр пуд,.
И анкурас йалӗ (Елӗк р.) ҫураки, йе ҫӗртме иртеььен ҫӗре кӗмесен ӗмӗр ҫӗрсӗр йулмалла тесе талкӑшпех авланма тытӑннӑ. Ку халапа кулаксем сарса йанӑ. Н умайӗшӗ Йанкурас йалӗнье 16 ҫулхисене авлантарнӑ. Левенти Уртемьӑ 17 ҫулхине авлантарса 15 ҫулхи в а д ,Д )И те хӗр пӑхнӑ. Мӗн пурӗ
ҫи ььӗн авланнӑ ҫамрӑксеньен. Хӑш ӗ-пӗрисем каланӑ тӑрӑх, Й анкурасра ҫӗртме тӑваььен авланман
ҫын пулмалла мар. Кун пек суйа ытти йалта та
курӑнкалат.
Н. ЪУРпай.

ӖҪӖ.

Есӗ тапак тур тм астйньбҫквха. Ма тапак ьи ксв кайатӑн?
"виан супотнбк.

А С Л Д

Ь Е Р Е Т С Е Н

Пурнӑҫ ни лайӑх, ни наьар ҫыннӑн активлӑхӗ
пӗтет иккен. Активлӑ.т вӑл, Йе ытла лайӑх ьухн е,
йе тата хырӑм ӑш ьикӗ кашкӑрла уланӑ вӑхӑтра
100 проььӑна ҫитиььен хӑпарат. Ытла лайӑх ьухне етем ӗмӗтсӗрленет те, тата лайӑхрах пулгӑр
тесе, ӗм ӗьӗн пӑккинех туртса кӑларат; наьарланса
ҫнтни, вара, вӑл хут те кама та пуҫхӗрлӗ тӑратма
пултарат.
Атӑл тӑрӑх таҫта ҫӑва шӑтӑкне ҫитиььен, Ҫурҫӗр
йеньи Капкасӑн ҫеҫен хирӗсем тӑрӑх йуртса ҫӳренӗ
пирки, манӑн кӗсйери наркомфин ьӑм арлах шӑхӑрма пуҫларӗ. Кайнӑ ьухн е ман пӑртманик хупӑнайма туллиььӗ, Ш упашкара кайалла ҫитрӗм те, хурт
тӑкакан паршивӑй йытӑ хырӑмӗ пек хӑврӑлса кӗнӗ
пушӑ пӑртманик, шолт! туса хупӑнакан пульӗ.
Ех, активланса кайрӑм, ьунатӑп — хама хам та
Ьараймастӑп.
„Вӑхӑт ирттӗр, ҫийес килни кӑшт лӑплантзр“ ,
тетӗп лӗпсӗртетсе пынӑ май.
'^упатӑп та .,В олонттор“ комун ьл ен ӗ Йӑкнатти
, нуш ине“ аса илетӗп. Унӑн пӗрре (ака ҫинье ывӑннӑран, штод)) лаши хуйса кайнӑ:
— Вот нуша ҫӑкланьӗ. Лаша тӗр-рӗн-тӗк-кин
тӗр, тӗр, тӗр-рӗн-тӗккин тӗр, тӗр тутарса вӗҫет,
ӑна кура пӗкӗ унки, кахал, — шинкка — шинкка,
шинкка— шинкка, тукаласа пырат... Вот нуша!— тет
Иӑкнатти.
'5упатӑп. Ҫӑвар типсе ҫуркаланса кайрӗ. Кӑвас
сутакан майра патне пытӑм та:
— Вунҫи-ьӗ пуслӑх ҫурпулш тух кӑвас парха,—
терӗм.
— '5ер ете...
— Саттылӑк!..
— _Пар ӑна ылттӑн куҫлӑхӗньен!.. Ма вӑл саттылкӑ ьер етн е тӑмаст?— кӑш кӑраҫҫӗ.
Пӑхатӑп, х ӗр ӗх ҫын ытла хӳр ер е тӑраЕ Кайра
тӑраканнисем малта кӑвас пӑкки мӗнле ш олтлатса
тухнине кураҫҫӗ те, ҫук сурьӑкне виҫӗ хут ҫӑтаҫҫӗ.
Епӗ те ҫапла тӑватӑп.
Кашни ҫын пӗр ҫурпулш тух кӑваса 90 ҫеккунт
хуш ш инье ӗҫсе йарат. Ман умра 40 ҫын ы ла

Хатӗрленет.

М Ӑ Н

В Ӑ Х Ӑ Ь Ӗ .

Шутласа кӑларӑр, вулакан йулташсем, манзн миҫе
сехет тӑрмаллаььӗ унта?
— Кун ьул вӑхӑтра пӗр фелйеттон ҫырса пӗтерме пулат,—терӗм те, пӑрахса утрӑм.
Ман хыҫра татах 2 0 —30 ҫын, умра иккех ҫын
йульӗ.
'5упсан ьупсан лашан та ҫийесси килет.
— 100 крам тпру кӑлпассине, 100 крам ҫӑкӑр
илем те, 100 проььӑнӗпех ҫисе йарам,— тесе хама
хам ӑшӑ хыпар парса К орпо столовӑйне кӗтӗм.
К унтаьер ет. '^еретӗн хӳрийӗ Афрӗкри утав ҫӗлен
пек авкаланат. Умра миҫе ҫын тӑнине шутламарӑм,
аньах сехетӗн кӗске йӗппи „11“ ҫин-вен „12 ‘ кӑтартакан^ьыхвӑртан та иртсе кайрӗ талон или-5ьен.
Мӗн вӑл вӑхӑт? Тфу! Вырӑссем: „время золото“
теҫҫӗ пирӗншӗн вӑл каҫпа, тӗттӗм пулсан турттаракан „ылттӑн“ кӑна...
Хырӑма питӗрнӗ хыҫҫӑн ҫӳҫ кастарма парикмаххӗр шырама тытӑнтӑм. Тупрӑм. „Хосутарствӑ Панкӗньен“ у р а м у р л ӑ парикмаххӗрскӑй у м ӗ н - ҫ е
ӑпланма ҫук хӳреллӗ ьер ет тӑрат. Ҫ ӳ; кастарма
пынӑ ҫынсем урамра хӳрере тӑраҫҫӗ! Атӑл тӑрӑшшиньи, Капкасри, Украйнӑри тата ытти ҫӗрти хуласене те ҫитсе куртӑм кӑҫал, ан-ьах ниҫта та парикмаххӗр_ ум ӗнье хӳреленсе тӑнине курман. Шупашкар кӑтартрӗ. Ш у п а ш к а р тӗлӗнтерет. Ку
Ь еретре Ш упашкарти комун пуҫлӑхӗ Платтунов
йулташ та нумай тӑнӑ, '5ӑваш респуплӗкӗн Шалти
ӗҫсен кӑмиссарӗ Ҫтеппзнӑв Йван Ҫтеппань та
тӑрат.
М а й ӑ н 31-м ӗш ӗнье парикмаххӗрски умӗньен
Платтунов йулташ, йӑрт! кӑна ауса иртсе кайрӗ.
Ҫтеппанӑв И. Ҫ. й-ш:
— Платтунов!.. А, Платтунов! иди бриться, иди!—
тесе кӑшкӑрьӗ.
Ҫапла вӗт Иван Ҫтеппант,ӑ.
— Платтунов 3 тенкӗ парса кивӗ притвӑ ильӗха.
ХаД) сан ьеретӗнте тӑрати вӑл,— терӗҫ парикмаххӗрсем.
кгулашки вӑхӑтра хулари пуҫлӑхсем нумайӑшӗ
притвӑ туйанаҫҫӗ. Урамра ьер етр е тӑма аванах
мар ҫав ӗнтӗ. Сухал хырма прислукӑна йама май
ҫук вӗтха.
Ш упашкарта 8 пин ҫын. А ьасене шутламасан,
ӗҫлӗ ҫынсен ш уьӗ 6 пинрен иртет. Кашни ҫын
(вӑтам шутпа) сахалтан ҫур сехет ьеретр е тӑрса
вӑхӑт ирттертӗр. Вӑл— пӗр кунта 3 пин ӗҫ сехеъ^,
ҫулталӑкра 1.095.000 ӗҫ сехеьӗ, йе 136.875 ӗҫ кунӗ
йе (кунне 2 тенкӗлӗх ӗҫ тусан) 273.750 тенкӗ укҫа
ьер етр е ҫунса кайнине кӑтартат.
"^ерет, ьерет, ьерет! Хӑҫан сахалланӗҫ-ши вӑл
ьеретсем? Мускаври пек нултӑр, тесе ьеретленмелле йапаласене кашни кун йышлӑлантаратпӑрҫкӳ.
Шыв ьеретп е. Ҫӑкӑр т,еретпе. Кӑвас т,еретпе. ҪӲ9
касма. ьеретп е... П ӗр сӑмахпа каласан: ьер ет ьер^'^
ҫине утланнӑ, ь ер етп ех хӑваласа пырат.
Етмвн А.

Тапак ҫуккиле.

А р ӑ м ӗ . — Ма пур лӑпӑр-лапӑр ҫынсана ҫӗлбк
илвтӗн?
У п ӑ ш к и . — Вӑл патрак. Ана ы ран-пайанах вы т-

вишентвӑ тума пултараҫҫӗ.

—
—
—
—

Есӗ, Ларик, тапак туртмастӑн-ььӗҫке?
Ҫ аплаььӗ ҫав, 45 ҫула ҫитсен туртма лекр^
А... ма апла?
Тапака кӗнеке тӑрӑх панӑран,
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— Пӳтсӗр йытӑ ес, т,ӑн-ьӑн йытах ӗнтӗ! П аьӑш ка, „вал пирӗн пата килсен сан ьӑх-ьӗппине хӗстерсе лартнӑ пекех ӑна алӑкпа хӗстерсе л аптӑ-са
лартатпӑр", терӗ-ха!
— Ех, усал кӗсре! Епӗ сире вӑрӑм ҫилхсллипе
иксӗре те тӗрмене хупгаратӑп, епӗ, е п ӗ . .
Наккӑ ҫыртса пӑх-ха! -терӗ матӑшкӑ ҫурӑмне
теьук йенелле ҫавӑрса лартса.
Теьук
лаь сурьӗ те, васкаса килкартиньен
тухса веҫтерье.
Пӗтӗм тавлашса вӑрҫни те пӗр ьӑхш ӑн кӑна
пулна. Теьукан ьӑххи пуп килкартинье ҫӳренӗ
ьухне ҫенӗке кӗнӗ. Матӑшкӑ:
— Кӑш-ш, кӑ-ш, кӑ ш, проклеттӑй, кӑш...
Аньах ьӑххи тухса кайма шухӑшламан. Вӑл сӗмсӗрленсе пупӑн сысна ҫури вал,д,и хатӗрлесе лартнӑ апат корити патне пынӑ.
— Кӑш-ш, кӑ-ш, кӑш -ш а!.
■5ӑх хӑранӑ та тӳрех ьӳр еьер ен сикнӗ. Ъ ӳ р еь е
ҫинье ларакан хайма кӳршекӗ те ьӑхпа пӗрлех
кӗмсӗртетсе аннӑ.^Матӑшкӑ ҫилленно.
Ах, теьук йӑхӗ! Тӑхта, еп сана кӑтартӑп-ха!
Маташка васкаса ҫенӗк алӑкне хупма ьупнӑ,
бӑр и ҫав самантра ь ӳ р еь е йанаххи ҫиньен тӳрех
алӑк сулли ҫине сикнӗ. Ҫав самантра ӑна мата^шкӑ
алӑкпа хӗстерсе вӗлернӗ.
Т)ӑх ҫунатланкалава кӑшкӑрса йаьӗ те вильӗ.
Калама ҫук пысӑк скантал пуҫлант,ӗ.
— Аван мар, Вавил атте, унашкал хӑтлансан сан
матӑшку ман мӗн пур пек ьӑхсене пӗтӗмпех лапЬатса пӗтерме пултарат...
— Есӗ вӗсене ҫынсен килкартине ан йар.
— Хӳререн тытса ьармалла-им!
— Ҫӳҫрен кӑкар хӑт маншӑн пулсан!
— Ҫук ӗнтӗ, есӗ ху кӑкар ӑна! Сысна улпуьӗ!
— Ьнселе ӑна паьӑшка, мӗн вӑл ҫыпҫӑнат.
Асту, кайалла ан ил! Епӗ шалӑп паратӑп!
— Пашол ман пӳртӗмрен, пӑш-ол, пӳтсӗр йытӑ!
Теьук! кӑларса утрӗҫ._ Пуп пӳртӗньен сирпӗнсе
тухна самантра вӑл, ьӗркуҫҫнне крыл)Тса ҫумне
хыта пырса перӗнтернӗ пирки, усал сӑмахсем каласа уксакласа килнелле сулӑньӗ.
— Тӑхта! Епӗ сан айна хӑҫан та пулин сысна
куртсе хурап хурӑпах! Асӑнӑн вара, терӗ.
*
Т)иркӳри слушпӑ хӑй майӗпе шӑппӑн лӑпкӑ малалла шунӑ. Ухсахлакан теьук хушӑран пуп ҫине
сиввен пӑхкаласа тӑнӑ.
Слушпӑ пӗтсе пырат. Пуп ҫап-ҫутӑ йӑлтӑртатакан рисӑ тахӑнса амвон ҫине халӑха сӑмах (пропӑгин
тухса тӑьӗ. Вӑл пайан тӗн ье пӗтесси
^иньен^ каламалли сӑмахне малтанах аван хатӗрле_У2ӳс*<ер, нумай халӑх пухӑнасса шансах тӑнӑ.
ги р
ӗненекенсем! турӑ т,ӑтӑмӗн кранитзньах^вӑл та ьӑтса иртереймерӗ...
тп но хӑйӗн тепле, манӑн ьӑтӑм ьӑн-ьӑнахах
калапран тухса карӗ!..
тӑьӗ^^^
айаккалла сирсе, ун вырӑнне хӑпарса
^Р^натӑнсем! Суйат вӑл, тупата туршӑн та

п,;ҫларӗҫ. Хӑшӗ .кирлӗ мар, толой!*,
хӑййи *'^Ц‘ЦЦтзрах, пушшей калаГ»—тенӗ. Т еьук
®н сӑмахне малалла тӑсрӗ:

ы ҫ ҫ ӑ н.
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— Ко-хӑ- 1ьӑн „Р е-висор'' йатлӑ ко-метинв лартвҫҫӗ. Тфу! Ривисорсомох пӗтореҫҫӗ ку свмвнвра.

— Улталатпӑр, терӗм-ха епӗ сире. Турӑ ҫук.
П ӗлӗт ҫинье шӑтӑк ҫеҫ. Пуп хӑйех мана „ухмахсене улталатӑп, вӗсен ҫамкисем ҫурӑлаььенех пуҫҫапса ман кӗсйене тултараҫҫӗ“— тесе каларӗ!
— Малашне халӑха улталаса пурӑнма шухӑшламастӑп. Хам ҫири кӗлӗ тумне хывса утатӑп. Малашне епӗ сирӗнш ӗн теьук мар. Тӗн сӗрӗмӗ,
сирӗл!
Т еьук тумтирне хывса пӑрахса, урса кайнӑ пек
таптанӑ. Пупӗ темӗн кӑшкӑрнӑ. Шавланипе ьиркӳ
пысӑк ьан^ пек йанӑранӑ.
Т еьук хӑйне-хӑй ҫирӗп тытса, алтан пе;< каҫӑрӑлса ьиркӳве пынӑ ҫынсем хуш ш иге тулалла
тухнӑ.
Такам аллине ҫупрӗ. Сасартӑк ал ҫупнӑ сас пӗтӗм ьиркӳве аслати авӑтнӑ пек хупларӗ. Кат,ьӑсем
кулнӑ. Ҫветтуйсем пуш шех ҫтена ҫумне ҫыпҫӑнса
ларнӑн туйӑннӑ.
Теьук йулашки хут ҫавӑрӑнса, пупа ьышккипе
йунарӗ те, куҫран ҫухальӗ.
*
ГГ

-

-
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*

Тепер виҫе кунтан, йалсовет ҫекрегтарӗ ьиркӳ
хупасси ҫиньен халӑх йышӑннӑ постановлениллӗ
пӑртакула хулана леҫнӗ.
— Епӗр ьиркӗве мӗншӗн хупатпӑр-ха... мӗнш ӗн
тесен вӑл халӑха тӗн сӗрӗм... тата пупсем хӑйсем
те „тӗн ҫук, тӗн вырӑнне ултав ҫ е ҫ “ теҫҫӗ.
Пирӗн ьиркӳре халӑха вад)Л)И вуламалли ҫурт
уҫса пама ыйтатпӑр. Т)иркӳ ьан ӗсене машшинсем,
трактӑрсем тума илсе кайӑр, мӗншӗн тесен, епӗр
хамӑр йалта колхос орканисатсилеме шухӑшлатпӑр,
тенӗ.

пойвркквн ги
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РЕК ҫуртӗньен тухсанах сапур ҫум ӗнье сухӑмра
Ьӑсӑлса выртакан ҫынна курах карӑм. Пилӗкрен
ҫӳлелли сухӑмра, айалаллине тӳперен хӗвел пӗҫертсе
тарат. Ҫара уран. Йӗри тавра пӗр лаша та ҫук.
Ҫак ҫын патӗнье ҫеҫ пӗр хушка пуҫлӑ лаша хуйхӑрса__тӑрат.
— Йулташ! Тӑрха йулташ! Уриньен кӑшт хуллен
туйапа тӗкрӗм. Кӗлетке йӑшӑлтатма тапратрӗ; малтан аллисе»м хускалма пуҫларӗҫ, кайран вара пуҫӗ
ман йеннелле ҫавӑрӑнма пуҫларӗ. П итӗнье каҫҫӑр
сӑмсапа куҫсем аньах курӑнаҫҫӗ, ытти вырӑнсене
хура алшӑли татӑкӗсемпе ьӗрканӑ та нимте курӑнмаст. Ман ҫине пӑхсан пӑхсан, тӑрса ларьӗ те
картус йевӗрлӗскерне пуҫӗньен туртса антарса
ӑш ӗиьен тапак хутаҫҫи кӑларса ьикарккӑ ьӗркем е
тытӑньӗ.
— Йулташ, есӗ мана Вӑрманкассине леҫмӗнши?
тесе ыйтрӑм.
— Как рас епӗ Вӑрманкасси витӗр кайатӑп,
ҫулпутти ма лартса кайас мар, терӗ.
Хушка пуҫлӑ ырхан лашине ҫавӑртӑмӑр та урапа
ҫине хӑпарса у1артӑмӑр. Урапине виҫ ҫул тикӗт
сӗрмен пуд>; РЕК ҫу р ь ӗ умӗн ҫухӑрса ҫеҫ иртрӗмӗр,
пӗтӗм слуш ӑш ьи ӗҫ пӑрахсах пире кантӑк витӗр
пӑхса усатрӗ.
Йалтан уйа тухсан ман йамшӑк лаш ине пушӑпа
пӗр айӑккиньен те тепӗр айӑккиньен туртма пуҫларӗ. Пушӑ тивесрен куҫ пуҫа аран сыхласа пыраи,
Ьӑтаймарӑм:
— Йулташ, апла ан хӗн е лашуна.
— Стоп, терӗ ман хӑруш йамшӑк, лашине мӗн
пур вӑйпа туртса хытӑ пынӑ ҫӗртенех тап тӑратрӗ.
Ман ҫине тискерӗн ҫавӑрӑнса пӑхрӗ те хыттӑн:
— Пӑхатӑп та сан ҫине, йулташ краштанин, тӗлӗнетӗп. Е сӗ кам пулатӑн? Леш правӑй уклонис мар
пулӗ? терӗ.
— Ӑҫтан паллатӑн есӗ мана, терӗм.
— Ӑҫтан паллан! Сӑмсу темле куккӑрӑн усӑннӑ
сан... Ара, есӗ хад)хи вӑхӑта пӗлетни, ман хӑвӑртрах киле ҫитсе суха тӑвакансене хирӗҫ миттӗнкӑпа
тухса илмелле, пирӗн колхоҫнӗксем суха пӗтерьӗҫ
пуд). Утарнӗк епӗ, РӖК‘е суха пӗтерни ҫиньен
раппӑрт пама килтӗм.
— И епле ха, суха пӗтерни ҫиньен... сухине пӗтермен терӗн?
— Есӗ ытлашши ан пакка, скоро са^атти пӗтет,
сад,атти пӗтсен кам раппӑрт илет. Есӗ лар лайӑхрах,
несоснаттӗлни халӑх— утарнӗксене ним опраш ьени
те внимат тумаҫҫӗ, урапине те лашине те ӗҫе йурӑхсӑррисене параҫҫӗ.
Сархурӑн кӗперинелле вӗҫтерсе анатпӑр. Уйри
халӑх суха тума пӑрахса пире пӑхат. Кӗпер урлӑ
каҫсан тӑвалла лаша туртма пӑрахрӗ. Антӑмӑр та
утатпӑр.
— Сан пите мӗн пулнӑ? тесе хуллен ыйтрӑм.
— Хӑш вырӑнне калан, ҫамкине-и йе хӑлха ьиккисене-и?
— Ҫамкуна!
— Ун ҫиньен нумай калас пулат. Ҫамка ҫиньен
хаҫата та ҫырса йатӑм, тухаймарӗ-ха. Утарнӗк епӗ.
Н у, вот, пирӗн халӑх питӗ несоснаттӗлни темелле.
Ну, илер ьиркӳ ҫиньен...
Тӗн сӗрӗм ӗ кирлӗ-и? Кирлӗ мар, т,иркӳ тӗн сӗрӗмӗ сарат? Сарат. Хупмалла-и Хупмалла. Хӑшпӗр
соснаттӗлнисене пухса ьвнсене туртса антартӑмӑр.
Ҫук, ҫапах та хупма памарӗҫ, ьиркӳ картинье
выртакан ьансене такан туса каллех ҫакрӗҫ. Мӑнкун

каҫ ҫпектаккӑд) лартатпӑр, пур соснаттӗлни ҫын
пирӗн патра— ьиркӳре пур карьӑксем стариксем.
Нивушлӗ ҫавсене ҫпектаккӑле хуса килеймӗп терӗм.
Утарни пореткӑпа карӑмӑр, леш хамӑрӑн Касак
Унтрисемпе, тытӑнтӑмӑр пур ьзн ӗсен е те шӑнкӑлтаттарма. Ну, к о н е ш н ӗ , пур халӑх ьиркӳрен,
конешнӑ, ьи малтан мана ҫавӑрса ильӗҫ:
— Ма ҫапан ьан?
— Ма ҫапас мар тетӗп. Тӗн сӗрӗмӗ кирлӗ-и?
Кирлӗ мар. Т)иркӳ тӗн сӗрӗмне сарат-и?... Каласа
пӗтерме памарӗҫ.
— Ак сана кирлӗ-и! Ак сана кирлӗ мар! тесе
мана тытса ман ҫамкапа ьан ҫапма тытӑньӗҫ. Конешнӑ, милитси пырсан тек ҫӑлӑнтӑм тесе пӗтерьӗ
ман йамшӑк.
— Хӑлха ьиккисене мӗн пулнӑ тата? тесе хӑйуллӑнах ыйтатӑп.
— Ку, пустуй йапалашӑнах, хам ухмаххипе тупрӑм. П уху пухрӑмӑр. '^ӑхсене контрактатсилемелле-и? Ҫӑмарта патшалӑха памалла-и Памалла
терӗҫ пет1§аксем, сретн,аксем. Ну, конешнӑ, камӑн
тумалла ку ӗҫе. Утарнӗкӗн. Карӑм каҫалапа кашни
кил тӑрӑх ь ӑхь ӗп сума. Кил хуш ш инье пӗр ьӑхьӗп
кураймӑн—сиснӗ мур хӗрарӑмӗсем епӗ килессе.
Ну, конешнӑ, утарни пореткӑпа шыраса тупрӑм.
'5ӑхсем сарай тӳпинье шӑкӑри ним ьӗнмесӗр
лараҫҫӗ. Ш ӑьӑсем тӑрӑх улӑхрӑм та ьӑхсен е сума
пуҫларӑм. Шелмӑ т,ӑххисем кӑриклатма тапратрӗҫ,
пурте вӗҫсе тарса пӗтрӗҫ. Айалалла пӑхатӑп— пӗр
кил хуш ш и хӗрарӑм, конешнӑ, мана курьӗҫ, шӑт,ӑпа
тӗртсе антарса:
— Е сӗ кам? Мӗн кирлӗ сана?
— Как, кам, утарнӗк. Ҫӑмарта контрактатси
тумалла-и? Тумалла. Сирӗн миҫе ь ӑ х пуррине пӗлмелле-и? Пӗчмелле.
— Ак сана контрактатси! Ак сана утарнӗк! Ак
сана пӗлмелле! тесе тапратрӗҫ. Кут-пуҫран вут-хӗм
тухат, аран арҫынсем пырса мана туртса кӑларьӗҫ.
Ман йалисполнигтӗлпе пӗрле каймалла мӗн, ун ьух
кӑтартӑттӑм утарнӗке хӗнеме.
Ҫапла, йулташ, калаҫа параттӑр есӗр . Питӗ несоснаттӗлни хад>хи хӗрарӑм.
Урапа ҫине лартӑмӑр та йуртартӑмӑр малалла.
А. ВаЛ].

У р н ӑ

й ы т ӑ .

Мӑн Хӑмаркка (Хӗрлӗ-^^ут.) Гаман Иллийӗ урнӑ
пек вӑрҫса ҫӳрет. Тӗрмерен тухсан виҫ кунтанах
каллех у н та кӗрет.

Х р р р —хам! хам! хам!
Кам ҫыхӑнат, кам— кам?!
— А й —уй! ҫыртат ку йытӑ, камӑн?
— '5арм алли ҫук, ан тив, манӑн,—терӗ Раман,
Т ухса алӑкран, иртен ҫӳрен тӗрлӗ халӑха.
— Хам! хам! хам!!!— х ӑ р р —харрр!!!
Ес ма ьаран мана, ан ьар!
Тулласа тӑкрӗ йытӑ, хуҫине.
Ҫаврӑнса ҫапӑньӗ х^ҫи пуҫ ҫине:
— Аах! Ҫӑлӑрах! Карауул!
Ҫапса пӑрахат Илйе— ул. *)
Еккей карнашшӗ, ывӑл еппин.
Еп урнӑ йытӑ тесе,— пӗлтӗм тин.
Ҫын пулсан та... пай-пай-пай!
Ку усалтан ҫӑлах Атӑмпай...
П. Ф . Ҫӳҫвнкв.
*) Ывӑл.

— Есӗ ӗҫлекенсвн класӗньен пулатӑни?
Халӗ ан ыйтха: клас сиеӗмӗ сӑра ӗҫнӗ пирки тухса пӗтнӗ.

1.

Т Е Р Ӗ С

— Наьар ӗҫсем, Петр Павль, — тенӗ пиплиотеккар клуп пуҫлӑхне.— Хаҫат-шурналсене наьар вулаҫҫӗ. Карттинккисене пӑхса тухаҫҫӗ те, вуласси
ҫиньен шухӑшламаҫҫӗ.
— Тен, есӗ сӗнме пӗлместӗн пулӗ. Хаҫат-ш урналсене сӗтел р н е лайӑххӑн, тытса вулас килмелле, хурса тухаймастӑнпулӗ,— тенӗ клуп пуҫлӑхӗ.
— Лайӑхах хурса тухатӑп. Ҫу майӗпе ӳркенекен
пулса кайнӑ штод, халӑх. Мӗнле вулама вӗрентессине пӗлместӗп ӗнтӗ, тенӗ пиплиотеккӑр.
Клуп пуҫлӑхӗ хирӗҫ калама сӑмах тупайман.
Шухӑша кайса ь ӳ р е^ е умне пырса тӑнӑ. Хӗвел
каҫала сулӑннӑ.
— Акӑ мӗн, Ваҫҫа! ^ ӗ н с е килха кунта Тиххӑнӑва.
Ьпе пӗр йапала шухӑшласа кӑлартӑм пек. Усси
те пулмӗ—кайран курӑпӑр.
Пилӗк м инутра н куд)Ткомиҫҫи т,ленӗ Тиххӑнӑв
пырса тӑнӑ.

- - Акӑ мӗн,— тенӗ клуп пуҫлӑхӗ,— токлат тумалТемине вӑйлӑрах темӑ суйласа хур, токлат
итлеме нумайрах килекен пултӑр. Ну, калӑпӑр,
иурату ҫиньени унта йе хӗрарӑм арҫына пӑрахса
кайма щултарнипе пултарманни ҫиньени. Тӗньери
■'‘пру тӑру ҫиньен ан та асӑнтӑр токлатьӑк.
— Иурат. Тума пултаратпӑр.
~ Тӑхтаха. Токлаьӗкӗ нат,артараххи пултӑр. Кам
пирен__ьи нат,ар токлатьӗк?
— Иефремӑв наьар калат. Каланине нимӗн те
анланмалла мар.
^ӗнланмалла^мар? Йурӑт. Каснӑ-лартнӑ пире
ирле токлатьӗк пулат вӑл. Ҫавнах токлат тутар.
Ма апла?
;г Ан ыйтса тӑр. Ту епӗ каланине.
Ц^пнӑв кайнӑ ьухн е клуп пуҫлӑхӗ хыҫҫӑн ка-

М Е л.

— Токлат итлеме вуламалли пӳлӗме пух. Н епременнӑ вуламалли пӳлӗме. Илтрӗни?

2.
Темиҫе кунтан пиплиотеккӑр клуп пуҫлӑхне каланӑ:
— Халӑх пухӑнт,ӗ. Пиг иумайӑн пухӑннӑ. Мӗншӗн
салӑра тумастӑр токлатне, теҫҫӗ. Кунта пӑьӑх,
теҫҫ^ӗ. Ҫапах та токлатне итлеҫҫӗ Токлатӑн теми
лайӑх „Ҫӗнӗ йӑла, шалу, тата мӑш ӑрланасси“. Пӗр
10 минут итлерӗҫ те токлатьӗке,— токлатне тӑнланмалла мар. И тлеме пӑрахрӗҫ. Кашни сӗтел ҫиньи
хаҫатсене-ш урналсене алла тытса ларьӗҫ. Вулаҫҫӗ.
Скушнӑ ан пултӑр тесе вулаҫҫӗ.
^— Охо! Каларӑм епӗ сана ҫапла пулат тесе, тенӗ клуп пуҫлӑхӗ савӑннипе.
— Ҫур сехетрен пӗгӗм кӗнекссене, ш урналсене,
хаҫатсене илсе пӗтерьӗҫ. Токлат тӑваканни токлатне пӗтересш ӗнььӗ те, епӗ ӑна саппискӑ ҫырса
патӑм: „йара пар тата тепӗр сехет, халех ан пӗтер* терӗм.
— Вулаҫҫӗ тетӗн?
— Пӗтӗм
хаҫат-шурналсене
вуласа тухрӗҫ.
Скушнӑ та вӗсене хаҫатра ҫапӑннӑ „ҫухалнӑ токкумӗнтсене“ те вулаҫҫӗ. Есӗ каласан та ӗненмӗн,
вуламалли пӳлӗмре мӗн пур— пурне те вуласа тухрӗҫ. Епӗ 3 уйӑхри шурналсене кӑларса хутӑм.
Вӗсене те вуласа тухрӗҫ. Тав сана токлата вуламалли пӳлӗмре тума ӑс панӑшӑн, тенӗ пиплиотеккӑр.
—
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В11рҫса

йулъб.

Типб кблпасси.
.Вӑрнар районӗнъи Мӑнйал Хапӑсра пӗр вӑтам
хресъене Кирила Толинӑва сысна нумай усранӑшӑн
раскулаъъӗт тунӑ*
(„Канаш“ хаҫатӑи 71-мӗш номӗрӗ).

— Сана ҫы ру кӳрсе паъӗҫ, темле ҫы ру, пӗлм естӗп—терӗ
амӑш ӗ Й емелйан п ухуран хаш ӑлтатса тавӑрӑнсан ун умне пӗр
Ъ*шкӑ ш уратман п араякӑ лартса.

— Аҫта хутӑн?

Иртнӗ тунти кун, пасар кунӗ, Ш упашкарти Коркопӑн пӗр лавккине пырса кӗрет йалтан килнӗ
ҫӑпаталлӑ ьӑваш.
— Й ӳнӗрех кӑлпасса пурщи сирӗн?
— Маххан кӑлпасси ҫеҫ. Йӳнни те, хакли те ҫав
П ӗр-и кӗ йӗрке вуласанах Й емелйанӑн алли ъӗтреме пуҫларӗ . ҫеҫ, урӑх тытмастпӑр. Мӗн ьухлӗ турттарас?
'^ӑм яавӑ паранкине те ҫӑтса йама маннӑ Йемелйан; „Епӗ пӗр— Турттариьен малтан .м аххан кӑлпасси* мӗн
иккенне пӗлсен аван пулӗьӗ.
кунхине сана йуратнине вӑтаннипе ҫеҫ калама хӑйаймарӑм.
— Постнӑй кӑлпасса пулат вӑл. Постнӑй саххӑр
Й у ратап сана ҫав тери, пайан каҫхине кӗлет патне пыр, калаҫӑпӑр, сана Ъӳнтан йуратакан Нинӑ М “. тесе алӑ пуснӑ.
пур тенине илтнӗ пулӗ? Ҫавӑн пек халӗ „постнӑй
кӑлпасса“ тӑваҫҫӗ. Ӑна мункун типпинье те ҫиме
Х ӗллеренпех йуратата!г ӑна Й емелйан, андах пӗтӗмпех кайурат, потом^ штӑ унта ӗлӗкхи пек сысна ҫӗвӗ
лаҫса татӑлайман унпала. Нинӑ венъетсӗр кайасш ӑн мар, комтавраш ӗ хуташ тармаҫҫӗ, таса маххан аш ӗньен ҫеҫ
ҫомолӗс Й емелйан венъет тума йахӑна та килмест.
тӑваҫҫӗ. Маххан мӗн иккенне хӑвах туйма тивӗҫ—• Ӑ сакӗъӗ пулас—ш ухӑш лат Йемелйан.Савӑннипе ҫийескилни
лӗ.
ге гаҫта кайса кӗъӗ.
— Снаьӑт..., снаьӑт... лаша тени пулатиха вӑл?
— И лсе ларт, анне, паранкӑна—пӗр йенелле пӑрса хуъӗ вӑл
—- В о, во, во! Ҫав пулат.
апатне.
—
Апла тата сысна ҫӑвӗ, йе ашӗ, сывлӑх тӗлӗМ ӗнш ӗн сахал ҫирӗн? Аван пиҫнӗъъӗҫке!—Снсеймест ваш ӗньен сийенлӗши мӗн?
т ӑ амӑш ӗ.— Й е хӑнара пултӑни?
— Вула „Канашӑн* 71-мӗш номӗрне. Унта курӑн
— Ҫ ук, аха.Т) ҫийес килмест.
сысна усранӑшӑн мӗнле ӑшалантарнине. Халӗ, пӑрт,
Каҫ пулиъъен урама тгмиҫе хут тухса пӑхрӗ вӑл, хӗвелӗ тасысна пек вретнӑй йапалана нумай усрама йурата ӑв а мӑш кӑласа пулас, йерипен ш ӑват айалалла. Ҫилли килмаст.
»ипе туртса ан тарасса ҫитрӗ ӑна Йемелйан.
— Еппин, аплаха?
В иҫӗмкун каҫхине вӗсем Н инӑпа иккӗш пит хытӑ тавлаш — Нта!_терӗ йулашкиньен прикашьӗк
"ӑъ ъ ӗ, у р ӑ х ннкҫан та килӗш ессӗн пек маръъӗ. Мӗн тӑвӑн
Вара ьӑваш ӗнсине кӑтӑртаттарса хыҫса ильӗ
е с ӗ ӑна?
те, тухса утрӗ лавккаран постнӑй кӑлпассине илКаҫ пулсанах Й емелйан утрӗ Н инӑсен кассинелле. И нҫетремесӗрех.
С-к.
—
—
—
—

Ш кап ҫинъе.
П арха вулам.
А патиа ҫи малтан.
'Ҫиме кансӗрлем ест вӑл. Кӳрха вулам.

нех хӗрсем йурлани илтӗнет.
Вӑл пынине курсан Н инӑ хирӗҫ ъупса пыъӗ.
— П ӗркунхиш ӗн ҫиленместни ыана?—тесе пырса ҫакӑнъӗ
ӑ в а Н и яӑ.—Айта леш йенне кайса ларар, калаҫмалли пур. Унӑн
мӑнтӑр, йака алли вут пек пӗсерет, хура куҫӗсем Й емелйана
Й уратса пӑхаҫҫӗ.
П илеш йывӑҫҫи айне пы рса ларъӗҫ. К урисен
де тӑмана кӑш кӑрса ларат.

пуръӗ тӑррин-

Йемелйан та Нинӑ та нимӗн ъӗнм еҫҫӗ, сӑмах

пуҫласа пама

меп тупаймаҫҫӗ.
— Хӑҫан илтӗн ҫы р ӑва—сӑмах хускатса йаъӗ Нинӑ ун ҫум■ерех йӑпш ӑнса ларса. Й емелйав ҫурӑмне йӗп вӗҫӗсем ъиккелеме пуҫларӗҫ, ҫавӑнпа пулас вӑл Нинӑна ыталаса илъӗ.
— К ӑвтӑрлах илтӗм. П ыратни мана каъъа?
— Пыратӑп. Й у р ататӑп сана.
— Халехи?
XI!! ыранах.
— В еяъет мӗнле?
— Мӗнле тӑвас тетӗн, ҫапла ту.
Й емелйанӑн ъ^ри темме сиксе тухасш ӑн. Капкӑна ленкнӗ
ш ӑш и пек снкет.
—■ А и д ах ..
— М ӗя .аяъах?—куҫӗнъен тилмӗрсе пӑхат ӑна Йемелйан.
— Анъах, аттене кулак ҫпискинъен хураттар, пиртен туртса
илнӗ йапаласене калле партар. Ҫ авсене тусан ҫеҫ сана каъъа
пыма пултаратӑп—терӗ вӑл ӑна мӑнтӑр, вӗри аллипе ыталаса.

Телефон тӑрӑх.
1930 мӗш ҫулти майӑя 1 1-мӗш ӗнье Кури Никкиттӗн Ш упашкарти телефон кантурне кӗнӗ. Вӑл кӗрсен ех —манӑн Сӗнтӗвӑрри райӗҫтовкомӗньи Калинӗнпа калаҫмалла, — тесе каласа пӗьӗк 'Бӳреье
пекки витӗр кантуралла пӗр тенкӗ тыттарат.
Майра укҫана илсенех:
— Сӗнтӗрвӑрри?!. Сӗнтӗрвӑрри?!. Мана райӗҫтӑвком парӑр-ха?1.
Хирӗҫ ьӗнм еҫҫӗ пулас. Вӑл ш ӑлӗсене ҫыртсах:
к1р!-кӑр! кӑр! аппарата кӑрлаттарса:
— С ӗрӗрвӑрр и ?!. Сӗнтӗрвӑрри?!. тесе кӑшкӑрат.
Ҫак вӑхӑграх Кури Никиттӗн шухӑшлат: «шелмӑ
аьи мана суйлав прави парассине майлашгарма те
пултарат ӗнтӗ, парсанах манӑн пурнӑҫ ҫитнӗБЬӗКятартӑттӑмьӗ вара йалсоветӗньи йӗпе сӑмсасене»
тесе вӑрҫсах илет
Сасартӑк телефонисткӑ ҫаврӑнса:
— Кури Никиттӗн, Сӗнтӗрвӑррипе калаҫӑр,—
тет.
— Сӗнтӗрвӑрри-и?! Райӗҫтӑвкоми?! Ку кам?!
Л ерен кам калаҫнине, мӗн калаҫнине пӗлме ҫук,
илтӗнмест. Аньах Кури хӑйӗн тусӗпех калаҫни
паллах.
— Калинӗн, мӗнле ӗҫ тухати?!.
—

Тарланӑ хы ҫҫӑн сивӗ ш ыва кӗнӗ пекех туйӑнъӗ Йемелйана.
— Кай кунтан у с а л -т ӗ р т с е йаъӗ ӑна Й емелйан. Вӑн мӗскер ш ухӑш лан ӑ вӑл. Санш ӑн комсомол йатне йараймастӑп. Сывӑ п ул—т ер ӗ те утр ӗ килнелле. Х ӑйне Н инӑ мӗн каласа вӑрҫнине те илтмест, тарӑн ш ухӑш а кайнипе. Н инӑ йбрсе вӑрҫса
!!улБӗ.
С. Йалввин.

?!

— Ан ман мана суйлав прави парассине. Канашлу пульӗ-и?! Мӗн терӗҫ?!
—

?!

— Пошалстӑ ан ман Хамӑрӑние хамӑр пӗлӗпӗрЕпӗ ыран ҫитетӗп. О песатгӗлнӑ сана куььенеҫ...
Ҫапла калаҫнине илгрӗмӗр телефон тӑрӑх майӑн
11-мӗш ӗнье Кури Никиттӗна суйлаа прави памалли канашлу мӗнле иртни телефон тӑрӑх илтӗнмерӗИтлвкви.
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Найан а^а.

— Ҫуркунне уроксене вӗренес
килми пулса карӗ. У ь и т л ӗ с е н е
ҫтена х а ҫ а ь ӗ н ь е туртса илсен
Урок пӗлменшӗн вӑрҫакзн марьЬӗ те..
Ҫемйвра ҫын хушйнсан.

— Мӗпле йат парӑпӑр хамӑр
аьана?
— „Капкӑн“ тейӗпӗр.
— Ма апла?
— „Капкӑнран" пурте хӑраҫҫӗ,
пирӗн аьаран та пурте хӑр аььӑр.
Ҫылӑх каҫарттаракан пуп патӑнье

— Мӗнле ҫылӑхсем турӑн?
— Ҫынна вӗлертӗм.
— Турӑ каҫарат. Тата мӗнле
ҫылӑх турӑн?
— Тепӗр ҫылӑх пекки пур та,
аньах пӗлместӗп—те ҫылӑхах ӗнтӗ
вӑл, те ҫылӑх мар.
— Мӗн?
— Ҫтена хаҫаьӗ ҫине саметкӑ
ҫырса патӑм.
— 0 , п и т п ы с ӑ к ҫылӑх вӑл.
Турӑ каҫарас ҫук ӑна.
Криттӗксем хушшинье.

— Ара ку кӗнеке пур йеньен
те аван к ӗ н е к е ҫ к е . Есӗ хӑвӑн
[<риттӗкла статйунта ӑна хурласа
ҫырнӑ. Ма апла хӑтланан?
— М у х т а с а ҫырма хӑрарӑм.
^ам п ӗ л е т -т е н кӗнекинье унта
иӗрпӗр сулӑньӑк пулӗ.
Ш икленет.

~ Мӗншӗн с а м е т к у н а супӑ%
)ӑрканӑ сарӑ хут ҫиие ҫыратӑн?
^айӑх хут тупаймарӑни мӗн?
— Лайӑх хут ҫине ҫырсан епӗ
9уйан ҫын аьине п.^лӗҫ тетӗп.
ПулӑшаӲ.

'• Сирӗн йалсовет ҫтена ха
;зтне кӑларма пулӑшати?
~ Пит н у м а й пулӑшат Вӑл
1улашм|сан ҫтена хаҫаьӗ те туҫайрас |у к . Вӑл ерех ӗҫни ҫиньен
;*’* Р н и сем п ех хаҫат номӗрӗсене
^Ултарса пыратпӑр.

Тӳсӗмлӑ ҫын.

— Епӗ пӗр ҫынна пӗлетӗп—ҫак
120 листаллӑ отьота тӗпӗ-йӗрӗпех вуласа тухнӑ.
— Кам вӑл?
— Машшннисткӑ.

Ҫуртйӗр тӑвас ҫе с о н о .
■^ӑвашстройкантурӗ Ҫыхӑну ҫурЪӗ тума кирпӗъ ҫук тесе, токӑвӑра
пӑрахӑҫа кӑларттарнӑ, Ҫав вӑхӑтра.х
Пан}ӑк копперативӗн 50 пин кирпӗъ сутӑнмасӑр выртнӑ.

Ретаксире.

— Пӑхӑрха—тӗлӗнмелле йапала
тупрӑм.
— Аҫта унта тӗлӗнмелли?
— Тӗлӗнмелле пулмасӑр. Иншенер—ьӑвашла ҫырма пӗлнӗ.
Йапӑхлӑха витлемалли.

— Пурнӑҫ улшӑнсах пырат ҫав.
_— Ак сӑмахран илер, намӑслӑха: авал йумахри Атамӑн йумахри райра хӑйӗн ҫарамаслӑхне
витмелли пӗр шулҫӑ кӑна пулнӑ,
халӗ пирӗн пӳрократсем ӑна темиҫешер л и с т а л л ӑ отьотсемпе
витеҫҫӗ.
Йалсоватра.

— Ҫекреттар йулташ! Е п ӗссутӑ
тӗрӗс валеҫеймерӗм.
— Мӗн тӑвас апла?
— Йалкор суйса ҫырнӑ тесе
ретаксийе йамашкӑн ҫыру хатӗрл есе хурас.
Килте курман йапала.

— Мӗнле инттереслӑ йапзла
пур пайанхи хаҫатра?
— Пӗлместӗп: ман, пайан канмалли кун, слушпӑна кайман.
Пӑра вбренни.

Пӗр хӗр хӑйӗн савнине йурату
ҫйньен калаҫса ларма ьӗнн ӗ пулнӑ. Пыма каланӑ вырӑнта тӑраттӑрат вӑл каы»и килессе кӗтсе,
аньах килни курӑнмаст. 8 сехетре
пыма пулнӑскер 9 сехетре тин
ҫитнӗ. Тӗл пулаҫҫӗ.
— Ма вӑхӑтра килмерӗн?— тет
хӗр.

— Слушпӑ пирки, тет каы ӑ.
— Мӗнле слушпӑ пирки?
— Слушпӑ пирки ҫав. Слушпӑна пӗр сехет кайа йулса пырас
йӑлана вӗренсе кайнӑ сатаьӑ.
Уьитлб. Пӗр ҫын 3 ҫул хушши
„Капкӑн“ илсе тӑнӑ. Ҫулталӑкра
„Капкӑн“ 24 номӗр тухат. М иҫе
номӗр илнӗ вӑл 3 ҫул хуш ш инье?
Вбренакан. 60 номӗр.
Уьитлб Ҫитмӗл иккӗҫке!
Вбранвкан. Ҫитмӗл иккӗ пулаймаст: 12 номӗрне пиҫмоностси ҫухатиӑ.

— Таота ҫакӑнта кирпбь пулмаллат^-Ьӑ. Тупаймарӑм.
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А Т Л А М А Л Л А .
Й ӑнӑш сене сиссе, йышӑнса вӗсене
тз"рлетессн ҫӑмӑл ӗҫ мар. Сталин.

Ҫурӑмӗньен пӗр усал хӑнкӑла пырса ҫыртсан
Ӑвӑс Уҫӑпӗ ҫум ӗнье выртакан мӑнтӑр арӑмне тӗртсе
йат,ӗ те тепӗр май ҫаврӑпса вы ртрӗ.
Хӑпкӑла вӑл никам йунне ӗҫме те питех тиркесе
тӑмаст; уншӑн хӑт ответлӑ рапотнӗк пултӑр, хӑт
Ьорт пултӑр, хӑраса тӑмаст вӑл. Ӑвӑс Уҫӑпӗ районта
Ьи асли пулмасан та ытла кӗҫӗнни мар, райӗҫтӑвкомра ӗҫлет вӑл.
Ҫаврӑнса выртсан унта-кунта пӑхкаларӗ, хӑнкӑла
ҫыртнӑ вырӑна тепӗр хут ҫатӑртаттарса хыҫса ильӗ,
ҫук, ӑйхӑ килмест.
— Вӑт йавӑл, хӑнкӑли масарӗ. П ӗтӗм ӑйха вӗҫтер ь ӗ. Ҫтена тӑрӑх пӗри, Х ӗвелтухӑҫӗньи ьукунҫул
патӗньен шурӑ пантит тарнӑ пек м аы аи ал л а вӗҫтерет. Уҫӑп йунпе ӗҫсе ҫап-ҫутӑ ҫутӑлнӑ. Ӑвӑс Уҫӑпӗ
ҫилли килнипе ьӗн пӗреш кипе илсе ҫаг1 тутарьӗ
те леш лапьӑнса л арьӗ.
— Ак сана, пантит! ан ҫӳре ӳлӗмрен!
Ӑйхӑ вӗҫрӗ, ҫывӑрма ҫук. Аптӑранӑ йенне Уҫӑп
Ь ӳреьерен пырса пӑхрӗ. Х ӗвелтухӗҫ йенье кӑн кӑвак ш урӑмпуҫ хӑпарса килет,
— Ҫутӑлат вӗт— мӗлке пек туснӑ пуҫне кӑларьӗ
вӑл ь ӳ р еь ер ен .— Кӑвак ҫутӑ килет.
Васкаса ламппине ҫутрӗ те сӗтел хуш ш ине пырса
ларьӗ. П ӳрне хулӑмӗш ьикарккӑ туса ӑшӑпа типнӗ
ҫӑварне хыпрӗ.
Районӗпе миҫе п р о ы з н колхоса кӗнине ӗнерех
шутлама ты т ӑ н н ӑ ы ӗ вӑл, аньах йулаш киньен арӑмӗ
пырса арпаш тарнипе шутласа кӑлараймарӗ.
— Ку ернере 12% ӳснӗ— шутлат вӑл ҫамкине
хыпаласа.— Ҫапла, ӑна ҫырса хурӑпӑр. У н ы е н
57 проььйн ушкӑнлатнӑ. Вуниккӗ те аллӑ ҫ и ы ӗ —
Мӗн ьул пулатха вӑл?— ыйтат Уҫӑп хӑйӗньен хӑй.
Ҫывӑрса тӑранайманнипе унӑн икӗ куҫӗ те хӗпхӗрлӗ. К олхос ӗҫне хутш ӑннӑранпа вӑл пӗр уйӑх
хуш ш и ӗнтӗ кунне 4 — 5 сехет ҫеҫ ҫывӑрат.
— Ыгти районсенье пиртен иртмен-и?— ҫавӑрса
илет вӑл йулташ ӗсене курсанах.—П ирӗн район ьи
малта пырат. Тепӗр уйӑхран 90 п р о ы й н а та ҫитеретпӗр, акӑ курӑр. Н у мӗнле пырат ытти вырӑнсенье?
— Сана мӗне кирлӗ вӑл — тавӑрса калаҫҫӗ ӑна
йулташ ӗсем.—Е сӗ Уҫӑп пит хӗрӳллӗ тытӑнатӑн.
— Й епле „мӗне кирлӗ пулат“? Пиртен иртсе
кайсан?

— Иртӗҫин, иртБӗр. Аҫта васкамалла!
Ӑвӑс Уҫӑпӗ ҫапла калакан ҫине куҫне хӗссе пӑхат
те пуҫне суллат. „Е-е-х сан, пуҫтавраш" тенине
пӗлтерет ӗнтӗ вӑл?
Кашни кунхине хӑй ш утласа (ыттисене шанмаст),
уйрӑм тетрат ҫине ҫырса пырат. Пайан та вӑн
ҫутӑлнӑ-ҫутӑлманах ш ьутпа шатлаттарса, кӑранташпа тӗрӗслесе ларат. Унӑн хы ҫӗнье мӗлки, пӗтӗм
кӗтессе хупласа илнӗ, вӑл пӗш кӗнсен—пӗшкӗнет,
вӑл аллине р к к ел етт ер сен мӗлки те пуп ҫанни пек
сарлака ҫанӑллӑ аллиие ҫавӑркалат. „Утмӑл тӑхӑр
п р о ь ь зн пульӗ* тесе вӑл хим иььӗски кӑранташ не
сур ьӑк ӗп е йӗпетсех ҫы рьӗ. Скопкӑ ӑш не тата ьы хвӑрпа 69% лартса айалтаи туртса х уь ӗ.
— Ытги районсенье 40% -ран иртни ҫук ььӗха.
Епӗр ьи малта пыратпӑр—тути кӗтессипе кулса
илт,ӗ вӑл ьикарккине катӑк рейкури ҫине пӑрахас
выранне йӑнӑшпа ьернил кӗленьи ӑкшне ьиксе.
'Ъикаркки ,п ӑ ш ш “ турӗ. Ҫав тери шухӑш ласан
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такамӑн та пуҫӗ ҫаврӑнӗ. Уҫӑпӑн ьӑнахах пуҫӗ
ҫаврӑнат.
— Татах ҫутӑлиььенех сиксе тӑнӑ!— йан кайат
ун хӑлхине.—Мӗн пульӗ сана? М ӗнле те пулсан
хӗрарӑм пуҫна ҫавӑртарӗ-и сана?
Уҫӑп кӑранташне хурса аллипе йанаххинт,ен тытнӑ
та арӑмне пӗр ьӗнм есӗр пӑхса тӑрат. Мӗн калӑн
ӑна? Ӑнланмаст вӗт. Упӑшки пӗтӗм районӗпе колхоссем туса ьапа тухасшӑн, ҫӗр ҫывӑрмаст, ӗҫлет,
вӑл, ь о р т темӗскер шухӑшлат. Вӑт ӑнманскер. Уҫӑпӑн хӗрарӑм шухӑш-и унта. Вӗсен ҫиньен шухӑшлама мар, сухала хырма вӑхӑт ҫук, вӑн йепле
тумтир тасатакан шьотккӑ пек тапса тухнӑ йанахне
хура ҫӑм.
— Мӗн тӗлӗнтӗн? Мана пӑхса хытсах кайрӑн.
Малтащ тумланас пулаььӗ, упӑте пекех ҫынна хӑратса
ларатӑн.
— Санӑн вҫо темӗскер ш ухӑш —аллине сул^ьӗ
вӑл.— Кӳр ҫӗнӗ ьӑлхапуҫ, ура тарлат.
Апат ҫисенех райӗҫтӑвкома ь у п р ӗ— алӑка питӗрнӗ,
ирха, никам та пыман.— Ахал) тӑриььен тесе пушта
Ьупрӗ, вӑл пырсан пушта уҫрӗҫ.
— Ма пит ир?
— Хаҫатсем килнӗ-и?
— Каҫ, ҫӗрле пуштӑ кильӗ.
— Ӑҫта, Райӗҫтӑвком хаҫаьӗсене парха!
Мускав хаҫаьӗсем те, Ш упашкар хаҫаьӗсем те
килсе тулнӑ.
— Пирӗн район ьи малта; пӑх акӑ— пӳрнипе
ьы ш са кӑтартрӗ вӑл РЕ К ‘ре пӗр ьлен е.— Епӗр тата
мала тухатпӑрха, акӑ курӑн.
— Е сӗ тӗлӗкре те проььӑн шутласа выртатӑн
пулӗ Ӑвӑсӑв йулташ.
— Ш утлӑн, шӳткӗ ӗҫӗ мар вӑл. Рас тумалла тӑк
тӑвас пулат, Ерхип тус, тумалла сталпыт, тӑвас
пулат.
— Хӑй майӗпе те ӗлкӗрӗпӗр.
— Е-ей, санпа калаҫсан, есӗ мӗн пӗлетӗн. Пайан
епӗ каҫсӑр килейместӗп, ьи кулак нумайлӑ йалсене
кайатӑп, претҫетаттӗле кала. Ҫав йалсене кайрӗ те.
— Ку ернере пӗр 20% пӗрлеш тересех пулат.
Тӑхӑрвунна ҫитме нумайах мар ӗнтӗ.
— Ӑмӑрту турӑним есӗ? Кампа турӑн?— кулкалӑт
йултащ ӗ ун ҫине пӑхса.
— Ӑмӑрту-и унта, хӑт те мен пултӑр, ҫак ернере
20% пӗрлеш термелле, вот и вҫо! Ӑнланатни?
— Н у епӗ кайрӑм— тухса вӗҫтер ьӗ вӑл вӑрман
леш йеньи йалсене.
Каҫхине ҫӗрле пулсан ь ӗп ӗ тытнӑ йытӑ пек аран
сулланса ^ҫитрӗ. Ҫумӑр кӗпи-мӗнӗпе йӗпетнӗ ӑна.
— Ултӑ йалта колхос орканисатсилерӗм ӗр— савӑнӑҫлӑ сасӑпа каласа паьӗ вӑл таврӑнсан йӗпе картусне сулкаласа.— Ыттисем ӑҫта кайнӑ? Вӗсем миҫе
тунӑ? Нормӑ тултаратпӑр.
— Мӗнле нормӑ? Кам панӑ сана нормӑ?
— Кам панӑ пулати? 90% ,— вӑт нормӑ, ыттисем
— кулаксем, вӗсене толой. Вӑт йепле ӗҫлеҫҫӗ ӑна!
Ну епӗ киле кайрӑм, апат ҫикелес. Пайан лару
тавраш ҫук-и?
— Ывӑннӑ вӗт есӗ.
— Ывӑнни мӗскер вӑл, Апат ҫисенех килӗп.
Кӗҫӗр те лару иртнӗ хыҫҫӑн Ӑвӑс Уҫӑпӗ ҫӗрӗпе
проЫ )ӑн шутласа ларьӗ.
— Ҫывӑратни ес пайан —астутарат ӑна арӑмӗ."
Й е ҫӗрӗпех ларма шухӑш пури?
— Ҫиььис. П ӗтеретӗп. Ес вырт, ҫывӑр. Мана ая
пӑх, ҫывӑрма пӗл.

П роььӑн шутланӑ хыҫҫӑн хӑй кайса килнӗ йалсеньи кулаксен ҫпискине тепӗр хут пӑхса тухрӗ.
— Кӑна пурлӑхне туртса илсе йалтан хӑваласа
йамалла. А ку тата, ытла пуйанах мар та, кулаксем
майлӑ кӑшкӑрашат. Кӑна та ӑса кӳртес пулат.
Тӗрӗс!
— Ку тата... Н у йурӗ, выртса ҫыврас. Автансем
автаҫҫӗ.
Выртсанах вал савӑнаҫла тӗлӗк курат. Вӑл Шупашкарта пек, Тӗпӗҫтӑвком ларӑвӗнье ӑна ьы слаҫҫӗ.
„Вӑт пурте Авӑссӑв йулт. пек тӑрӑшса ӗҫлесен,
епӗр пӗр икӗ ҫултах Т)ӑваш Респуплӗкне пӗтӗмӗшпех талккишӗпех ушкӑнлататпӑр", М олотетс Авӑссӑв
—ьӑмӑртаҫҫӗ ун аллине, аньах вӑранса кайрӗ те,
алли унӑн ьӑнахах хӗсӗннӗ... ь ӳ р еь е хуш ш иие.
Йулашки ларура райком пӳровӗ „Авӑссӑва, вӑтам
хресьенне мӗнне астумасӑр, нумайӗшне тивӗҫсӗрех
)аскулаььӗт тунӑшӑн, хӑш не-пӗрне вӑйпах колхоса
;ӳртметӑрӑщнӑшӑн йатламалла“, тесе постановлени
йышӑнсан, Авӑссӑв йулташ ҫынсене шанми пульӗ.
— Мана ҫапла тӑрӑшнӑшӑн-и? — ьӗри ыратнипе
тутине ьалӑштаркала^т вара вӑл, аллине ьӑмӑртаса.
-Ҫ у к , тӗрӗс мар ку. Ӗҫе ҫӳлте тӑракан оркӑна йаратӑп. Епӗ кунпа килӗшме пултараймастӑп.
Аньах унтан та ҫавӑн пекех ответ килсен, Ӑвӑс
(ҫӑпӗ пуҫне усрӗ.
— Пыр та йура ӗнтӗ, ӗҫлесен те аван мар, ӗҫлеиесен те айӑплаҫҫӗ. „Кирек мӗн тсБЬӗр, епӗ айӑплӑ
иар“ тет вал халььенех.
Ҫ. Йалавин

Аҫта

А н ӑ ҫ у с ӑ р л а р у.
Йӑвӑр хаЛ)Хи вӑхӑтра пуҫлӑхсем хуш нисене туса
пыма. Пуринт,ен те ытларах Мӑн-Пакӑш (Елӗк"р.)
копператтив прикашьӑкне йӑвӑртарах тивет.
Мӑн-Пакӑш йалӗҫтӑвкомӗн преҫитиумӗ ҫит,ьӗн
ал пусса, копператтива ҫакӑн пек приккас йанӑ:
Б р 0 с б а
Яргошииу Сергею
1930 ш ҫ. 12 ш Апрелте Епир Бакӑш ҫик приҫидиум членӗсем пайан л арувӗ пулат ҫавӑнпа та
П акӑш ҫик кинцелсрне пӗр паъкӑ тапак парса йар
ыйтакансем пред сика Краснов Михаил К уралев
Михаил, Яков Семенов Сергей Ф еодоров Василий
Павлов Герасимов Илларион Козлов Александр
Ыйтакансем алӑ пусатпӑр (пурте ал пуснӑ)

Прикаш ьӑк токкумӗнт тепӗр йенне ҫапла ҫырса
йарат: Есӗр ыйтнине хирӗҫ мар, ант,ах тапак ҫук,
тенӗ.
Ҫав лару вара пит йерипен иртнӗ. Тапаксӑр ӗҫ
те ӑнӑҫуллӑ пыман. Тепӗр ларуне копператтива
тапак килнӗ кун уҫма шухӑшлаҫҫӗ. Ун ьУ-*^нехи
лару вара пит ӑнӑҫуллӑ иртмелле, теҫҫӗ.
Аптӑранӑ вӑхӑтра

— Т)ӑваш пайторка слушит тума кӗрес тетӗп.
— Ма? сирӗн уьреш тенире те лайӑхҫке.
— Унта хӑйсен слуш ӑш ьисене 40-ш ер паькӑ пирус панӑ.

лайӑххине

ъухла1г.

Пврпбр макаҫӑна каҫҫиршӑна кбрвсьб.
И8, аннв?
'НТ8 ^ӑлхв ҫыхса лариа лайӑх.
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П У ҫ.
Пӗр пуҫ пулсан—лайӑх, иккӗ пулсаи тата лайӑхрах,^ тенӗ вырӑс ваттисем. Епӗр калатпӑр: пӗр пуҫ
лайӑх, ан ь зх пӗре те пулмасан пит йапӑх, тетпӗр.
Сӑмахран, Иаракассиньи (Й етӗрне районӗ) О тикоз
Петӗрӗн пӗр пуҫ пулнӑ. Пуҫ пулнӑ пирки парттийе
кӗнӗ. Аньах кӑҫал пӗртен-пӗр пуҫне те ҫухатнӑ та,
арӑмӗ аьа тусан аьине ьиркӳве илсе кайса тӗне
кӳртнӗ (апрелӗн 27-мӗш кунӗнье).
Халӗ епӗр шухӑшлатпӑр: ҫак партти ьленӗн йатне
Контрод) комкҫҫи, ьиркӳве илсе кайса тӗне кӗртмссӗрех, улӑштарса хурсан, мӗн йатлӑ пулӗши?—
тетпӗр.

Вӑхӑт ҫнтмен пулин те.
Копператтив кунне уйавламалли вӑхӑта нумайах
йулмарӗ ӗнтӗ. Ун ьухне копператтивсем ҫиньен
пит нумай калаҫмалла пулат. Вӑл вӑхӑта кӗтмесӗрех епӗр Й ӗпреҫри копператтив ҫиньен калаҫса
пӑхасшӑн.
Й ӗпреҫ копператтивӗ ҫӗрулмисене лайӑх пӑхма
пӗлмесӗр ҫӗртсе расхут курнӑ. Ҫуркунне ҫитнине
сиссе ҫӗлӗксем илсе килнӗ.
Ҫуркунне ҫӗлӗк тӑхӑнса ҫӳрес текенсем Й ӗпреҫре
тупӑнманнине кура, кайран вара тӑхӑнса кивелнӗ
карттуссем илсе килнӗ. Ҫитсӑ тавраш ӗсене. „сапорнӑй книшкӑсемпе" салатман пирки ӗҫҫыннисем
нлеймеҫҫӗ, теҫҫӗ Ш ӑнкӑрьпа Пӑрьӑкан.
_П улаҫҫӗ ун пеккисем.._. ревиҫи комиҫҫи ҫывӑрнӑ
вӑхӑтра. Унта сирӗн Й ӗпреҫре пуш ар трушини
пур вӗт. Хуш ӑрха ӑна насуспа сирпӗтсе ревиҫи
ком иҫҫипе правленийе вӑратма.

Сестрасем пирки.
П ӗре турӑ пама пуҫласан, тарса та хӑтӑлаймӑн,
тенӗ ӗлӗк пӗри. Турри ҫук вӑл. Ҫавӑнпа Ҫӗнӗ Апхӳртсем (Патӑрйел районӗ) калаҫҫӗ: Патӑрйелӗньи
куҫ пуд)нитсин саветуш ьийӗ пӗре пама пуҫласассӑн
тарса та хӑтӑлаймӑн, теҫҫӗ.
Вӑл ҫӗнӗ Апхӳрте траххомпа кӗреш ме нкӗ ҫестра
панӑ. Ҫестрисем ӗҫсӗр аптӑраса лараҫҫӗ.
П уьнитсин пӗтӗмпе те 5 ҫестра аньах. Районӗпе
траххомлӑ 95 йал. Ма ҫав тери Ҫӗнӗ А пхӳрте
ыттисеньен мала хураҫҫӗш и? — тет Фейӑ кореспотент.
Хирӗҫ калатпӑр: „Капкӑнӑн" коловотапсен хуранне кӗрсе ӳкесшӗн.
Витрепе.

Кӗҫӗнйел'5ӗк районӗн^Би Пайтирек уйӗн-ье икӗ
ҫын ҫӳреҫҫӗ. Тем шыранӑ пек •5арӑна-'5арӑна тӑраҫҫӗ. Пӗрин аллкн-Бе витре.
— Мӗн шыраҫҫӗ кусем?
— Суҫлик (тыркас) ш ыраҫҫӗ. Т ы р к а с с е м п е
кӗреш м е инструктӑр ки\лнӗ.
— Тытрӗҫи?
— Ҫук. Пӗре те тытаймарӗҫ.
Тытайман ҫав, мӗншӗн тесен тыркассен соснани
ҫӳк— Ҫ ӗрӗҫ кӑмиссариаьӗ йатарласа йанӑ инструктара та тыттарасшӑн пулман.
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Пуп к у ш а к ки .
Пуп кушакки пул тытат. Шӑмӑш (Ш упашк, р.)
йал пулӑшкомӗ йалан п})лштух алла тытат, Ун
пек ьу^не вара йалта кам асли ҫиньен тавлашса
кӑтартат. '^аҫнӗксен мотторккине колхоса пама
йураманни ҫин^Бен ҫӗмӗрӗлсе кӑтартаЕ Пурин-5ен
ытла йалсоветӗн-5е хӑй толшнӑҫӗ хакли ҫиньен
сиксех калат. Ресод>утсисем персе тултарат. Акӑ
пӗр ресоӑьутсиЭӗ.
Я председатель Кресткома хотел взять пользу кресткому, кресткому орканизовалса за рани
но не колхозом по каким причинам занимают
нашей долж ности
Пред. Крестку А. Захаров,
Ей, ҫав Ш ӑмӑшсем, „не санимайте“ колхоса хирӗҫ ӗҫлекен Саххарӑв „толшнӑҫне". Вӑл „за рани“
суйланнӑ йал пуҫӗ вӗт.

У X М А X.
Ҫемйонӑвӑн ҫӳҫ хӗрисем кӑтра пулнӑ. Ҫав кӑтра
ҫӳҫ хӗрисем пе унӑн артис пулмалла пулнӑ та, ань ах вӑл прикаш-Бӗкрех ларнӑ.
— Хад)хи тавар илме килекен ҫынсемпе ӑҫтан
кӑмӑллӑ пулмалла,— тесе шухӑшласа ларнӑ вӑл,—
пурте тӳрккес. Мӗн те пулин килӗшмесенех шалӑпӑ
кӗнеки патнелле аллисене тӑсаҫҫӗ.
Ҫеменӑвӑн кӑвак куҫӗсем пӗре хуралнӑ, тепре
кӑвакарнӑ. Пит хытӑ ҫиленнӗ вӑл. Иулашкин-ьен
Ьышкипе сӗтеле тонк! тутарнӑ та хӑйне-хӑй татӑклӑ
кал нӑ:
— Ухмах есӗ,— тенӗ.— Сан пек ухмах тӗньере те
ҫук пуд). Л ектерьӗҫ сана. А мӗншӗн? Пустуй, кирлӗ
мар, шалӑпӑ кӗнекишӗп. Тӳрккессем тем те ҫырса
тултарнӑ унта: тарасапа тӗрӗс виҫменни ҫиньен те,
тавар илекенсемпе калаҫма йуратманни ҫиньен те,
премӗксем ҫисе ларни ҫипьен т е . . Мӗн калаҫмалли
пур ӗнтӗ... Кӗнекине прзвленийе илсе карӗҫ.
— Уньен, ухмаскер, епӗ мӗн ҫин-ьен шухӑшласа
ларнӑ-ши?М а ҫапла пулассине малтанах сисмен-ши?
Ех, шӗвӗр сӑмса! М ӗншӗнха мана атте-яннесем хут
вӗрентиӗши? Килте ӗҫ пулсан та хут вӗрентме
йанӑ. Вӗреннӗ. Вӗреннӗ те, ан-Бзх кирлине вӗреней'
мен. Ара ҫавна аса илме пултаранман та: шалӑпа
кӗнеки иккӗ пулмалла пулнӑ,— пӗри тавар илме
килекепсене ҫырмалли, тепри пуҫлӑхсене кӑтарт;
малли. П уҫлӑхсене кӑтартмалли ҫине хампа тусла
ҫы нсене ҫыртармалла пулнӑ, хам та сулахай алӑпа
ҫырма пултарнӑ пулӑттӑм. Ҫук, малтанах аса илеймен ..
Ҫеменӑв хаш хуйхӑрса илнӗ. Унтан
Ьӑмӑртаса сӑмси патне илсе пырса:
— Ну, ухм а-х-ӗсӗ!— тенӗ хӑйне-хӑй пит хыт»
тарӑхнипе.
М. Макҫимӑв.

„САККУНСЕМПЕ ХУШУСЕН" ХӲРЕИСӐМӖ.
Касторккӑ—хырӑм ыратнӑ вӑхӑтра пыл ҫинье
пыллантарнӑ пылран та паха амаь- Калӑпӑр, санӑи
хырӑму ыратннпе кӑвапу тымарӗ шатӑртатат. Есӗ
виҫӗ вилӗм пек авкаланатӑн. Ҫытӑр каьаки пек
ҫухӑратӑн. Арӑ.му та йӗрет уп ьухне сана хӗрхенсе. Сан ыратнин ҫуррине хӑй ҫине илме те хатӗр
ун ьухне:^
— Т)аран, шуйгтан ҫӑварӗ!.. М ӗи ҫухӑр-;тан;
пӗтменнӗ?— тет вӑл сана шеллесе.
Есӗ ҫаплах кзшкӑратӑн. Ҫав вӑхӑтра пар сана
пӗр 50 крам касторккӑ, ӑна ҫур стаккан шыв ҫнне
йар та, куҫна хупса ӗҫсе йар. Ҫавӑнтах санӑн ӑшу,
лӑк лак тума пуҫлат. Тепӗр ҫур сехетрен вара
санӑн ӑшу лӑшта^х пулат. Куҫусем хӑйсене хӑйсем
хупӑнса есӗ ҫывӑрса кайатӑн. Арӑму та, есӗ к5шкӑрма ьарӑннӑ пирки, сана ҫурӑмран савса, тутипе
сан тутуна кӑмӑл туса хӑварат. Вот йепле касторкрн вӑйӗ Ҫар вӑ.тӑтра ан пулгӑрха касторккӑ
йатлӑ амал), есӗ пӗтӗм йал халӑхне ура ҫине тӑратӑн. Ҫавӑнпа та касторкхӑна—хӑй вӑтӑтӗнйе
кирлӗ метиккамент, теҫҫӗ лекӗрсем.
Вӑхӑтра кирлӗ ҫав вӑл. Аш ыратма ьзрӑнсан
мӗне кирлӗ касторккӑ. Ун ьухн е вӑл пушар хыҫҫӑн ишӗлсе щӑсӑлса выртакан навуса та тӑмаст.
Аш ыратнӑ ьухи е клисмӑ та калама ҫук маттур
пулӑшат. Аньах шывне ытла вӗри тӑвас пулмаст,
сивӗ тума та йурамаст,— 3 0 — 35 кратӑс ӑшӑ пулмаллла сан хырӑмна тулмалли шыв. Вара ҫав тери
хитре пулат. Кунта ҫавна каласа хӑсармалла: клисмӑ та_касгорккӑ пекех хӑй вӑхӑгӗнье кирлӗ йапала. Вӑхӑьӗ иртсен...
Щурнӑҫра касторккӑпа клисмӑпа кӑна сотсналисам никӗсне хывма май ҫук, шӗвӗ никӗс пулат,
мӗншӗн^ тесен... П урнзҫра нумай йапала кирлӗ
Унта мӗн-мӗн кирлине суса та кӑларас ҫук, аньах
пайан, ӗҫе хӗрсе ӗҫленӗ ъух, пурнзҫа тӗпӗ тымарӗпех ҫӗнетесшӗн кӗрешнӗ ъ ух вӑхӑтра кнрлӗ ҫирӗп
саккун вӑхӑтриньен те вӑхӑтра кирлӗ. Пурнӑҫра

Кайа

йулсан

кайу

ш ӑтаӳ

тенин4

аса

илсе

Ҫӗрпӳ районӗнйи комсомол комиттеьӗ васкасах
йалсене хутсем салатнӑ. Х уьӗсем ҫине: апрелӑн
1-мӗшььн йалсенье пионерсен йухӑмӗ ӳссе пыни
Ҫиньен отьот тӑратма хушнӑ. Ку хута ьылай йалЩнье майӑн 12-мбшӗньв тин илнӗ. Халӗ ӗнтӗ, ҫумарсем пулман пулин те, х у ь ӗ ҫине пит ҫӑра кайу
шӑтса тухнӑ. Кайу ӑш ӗнье кайӑксем пытанмалла
Цы^Ъаҫҫӗ.
Пылхурьбсене пӑхса усрамалла курсра вӗренмен
Цулин те, Ҫӳлти Вӑрман йалӗньи (Канаш райокӗ)
«омсомолӗс Никколай Петров утарӑн тӗп ӗҫӗсене
ЦЦт лайӑх пӗлет: кулаксеньен прикатӑра ӗҫленӗ
ЪУ^ие илсе тухнӑ пыла никамран ыйтмасӑрах ҫисе
"энӑ. Тата кулаксен торки туса сутмалли йапаливӑрласа йулнӑ. Вӑрланӑ пулин те хӑй взрри
йалсоветран утостоверени илмен.
Пушкӑрт респуплӑкӗньи Слакпуҫ йалӗн претҫетателе тинкӗле йуратат. Тинкӗлейуратнӑ пирки акма
?нӑ вӑрлӑхсене хуран тулли тинкӗле лалӑртаса
®Ретет, Тинкӗле ҫинӗ ьу^не ӗҫмелли шыв пултӑр

тӗрлӗ йенелле сулӑнасшӑн тапаланакан халӑх сийӗсене пролеттарин пӗр ҫирӗп саккунӗ айне илес
тесен пролеттари патшлӑхӗн вырӑнти тытӑмӗсен
ӗҫҫулне, ӗҫ саккунне вӑхӑтра ҫитерме кирлӗ. Вӑхӑтра ӑнлантарса пани кирлӗ. Унсӑрӑн пролеттари
патшалӑхӗн ӑш ӗнье йун ӗмекен сӗлӗхсем ӗр ь есе
кайма пултарнӑ пирки, хӑш-пӗр ҫынсене, хӑш
Ьухне уьреш тенисене те политтӗклӑ касторккӑ,
йе ҫавӑн йышшийех клисмӑ лартма тивет. Аньах,
политтӗклӑ касторккӑпа клисмӑ ҫав тери хака
ӳкекен амад)па мел вӗсем.
— Амерӗк уҫр ӗ,—тейӗҫ саккунҫӑсем.
Амерӗки, Аҫи и, аньах ӗҫхалӑхне кирлӗ саккунсем пирӗн ьас-ьасах ик-внҫ ҫул таҫта сӗтӗрӗнсе
Ҫ Ӳ Р ? .Ҫ Ҫ ӗ .

„И алсовеьӗсем наьар ӗҫлеҫҫӗ. И алсовеьӗсем хӑйсеп вырӑнне тупаймаҫҫӗ. Вырӑнсем (кунта РӖК-сем
те кӗреҫҫӗ) тӗрлӗрен сулӑвьӑка кайаҫҫӗ“, тетпӗр,
тем те калатпӑр.
Аяьах, паҫӑр каланӑ вӑхӑтра кирлӗ сакьун
нзланах айӑалӑ „вырӑнсене“ ха.ь те ҫитеймен,
мӗншӗн тесен, вӑл „Саккунсемпе хуш усен“ 26-мӗш
.^о-ье _ (май уйӑхӗн вӗҫӗнье) тин ҫапӑнса тухрӗ.
Раҫҫейри Советсен Тӗпӗҫтӑвко.мӗ ку полошенийе
1928-мӗш ҫулта апрелӗн 6-м ӗш ӗньех ҫапса кӑларнӑ; аньах пирӗн йалсовеьӗсем хад) те полош енисӗрех, хӗсӗр ьӗрьУ» пек ҫӳреҫҫӗ.
Малашне лайӑх пулат ӗнтӗ. Ха.ь саккунсемпе
хуш усен пипли хулӑмӗш кӗнеки пиьетленетха.
Унта Раҫҫейщипе Т)зваш Тӗпӗҫтӑвкомсем 1926-мӗш
ҫулсенье кӑларнӑ саккунсем те пур. Вула, йалсове^ӗ,— тет лайӑх роман. Хад), кӗреш ӳллӗ кунсен^е
йышӑннӑ саккунсене 4 ҫулсӑр ан кӗт,— план тӑрӑх,
Ь еретпе пулса пырат вӑл йапала.
Ҫапла „Саккунсемпе хушусен" 27-мӗш № -ье
миҫемӗш ҫулта йышӑннӑ саккунсем ҫапӑнса тухӗҫ,
курӑпӑрха. Каллех хӳреисӑм пулми.
Етмен А.

тесе, ҫав вӑрлӑхранах самоконккӑ тӑват. Тата „тинкӗлӗ ҫитернӗшӗн«
пуйан хӗрӗсене „патраькӑ*
тесе хут туса паркаланӑ. Тинкӗлене йуратсан та,
тинкӗлешӗн ответ тытма йуратмаст.
Ҫбртменв хатбрлвнвҫҫӗ. Тӗмер йалӗнт,и (Канаш
районӗ) колхос правленийӗ ҫӗртмене вӑйлӑн иртер ес^ тесе, 15 витре сӑра туса хунӑ. Сӑри, хӑмла
лайӑх пулнӑ пирки, лайӑх пулнр, кӑпӑклӑ. Ҫӗртмене
ытти йеньен хатӗрленесси, хӑмла пӗтнӗ пирки,
халӗ кӑпӑк та кӑлараймастха.

„К а п к ӑ н “ ҫитес нумӗрӗ ]^ӗваш Автокомийӗ 10 ҫул тултарнӗ йатпа туха1[.
Нумӗр ва/ь7ьи лайӗхрах калавсемпе сӑвӗсем ҫырса парас тӗлӗшпе ҫак писсаттӗлсем сотсиалисӗмлӑ ӑмӑрту тӑваҫҫб:
А каккӑВ|^В аҫанкка. Етмен, Ш ӑпъ ӑк, Йалавин, Иӑван-Муъи, Утмӑл-турат, тата
ыт. те.
Вӑл нумӗрсӗр никам та ан йултӑр.
Атрӗсӗ 15-мӗш странитсӑра.
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К О Н С У ^ Ь Т А Т С И
О с е м ӑ

х ӑ р а х х и .

Хал)хи саманара питӗ те „простӑҫ:се“ ҫав сӑвӑ
ҫырма:
Рас!
и квас!
пулъӗ тӑъӗ ҫеанс.
Сӑвӑсем те, ҫӗнӗ литтераттурӑ термӗнӗсем те
хатӗр.
Ҫӳҫенин авӑ „поемӑ хӑраххи" (!) ҫырса хунӑ—
ҫӳҫентерет кӑна.
Ых, сивӗҫке
ых...
Кай пилӗкне
ҫых
тесе хӑйӗн пойемӑ хӑраххине пуҫласа йарат. Хӑ^й те
хӑрахӑн, ӗҫӗ те мӑшӑрӑн вара супӗлтетет. Й уле
пилӗкпе таҫта сивӗ ҫӗрте ҫавӑрттарса ҫӳрет. Мӗн
пур „пуҫ, куҫ, муҫ, луҫ руҫ, нӑҫ, лӑҫ... сыпӑксенъен сӑвӑ калӑпласа тултарнӑ. Ш ӑшлӑ кӑвас сутма
тухнӑпа пӗрех.
Йунӑм, йунӑм
йун
пит те хавшак
Ъун.
тесе сикет.
Ҫывӑрмарӑм
ҫӗр...
^
комсомолкка
хӗр.
Ех, ъунӑм МарУҪЛайӑхҫке каланӑ. Та-руҫ, Л )а-вуҫ, К ав-руҫ... Л)Упой сӑмахран икӗ йӗрке сӑвӑ туса парат. На саккас

Пуппа кулак

тата патрак.

Пуппа кулак пӗринъе
Тытӑнъӗҫӗ тавлашма:
Кам вӗсенъен
Ы тларах
Усӑ кӳрет
Халӑха.

В Ы Р Ӑ Н Н Е .

рифмӑ та, ритмӑ та пур, Ҫав хуш ӑрах жомсомолккӑпа савӑнат, Опрӑс та, меттафӑрӑ та.
На! т у д )К к ӗ ш — ъзмласа ҫех — ҫитер.
Йунтымарӑм
Ъик
Колхосалла
сик
И пулъӗ те, тет, сӑвӑҫӑн пурнӑҫ.
Ӑнса пыъӗ
ӗҫ.
„П улъӗ“ пурте
пур
Кивве тыт та
ҪУР„Кивве ҫу р “, тенӗ. М ӗнъъӗш и-ха кивви сӑвӑҫ
сӑнлӑхӗ тӑрӑх? Акӑ мӗн иккен-ха вӑл, сӑвӑҫ хӑйех
ӑнлантарса панӑ.
Пусмӑр— йупи
Ъӗн,

'^ӗн пушӑллӑ
Ъӗн.

М ӗнле кайӑк тирӗнъен тунӑши ку „ъӗн пушӑллӑ
Ъ ӗ н “ тенине? Йупа пекех хытӑ тет-ха тата ъ ӗ н ӗ .
Ҫапаъъенех ҫӳҫентерсе йарат ку „ъӗн йупа“.
Ҫапсассӑн йепле-ши? ҫыраканӗ ҫапманшӑн ҫилленет. „Епӗ ҫак поемӑ хӑраххине пӗлтӗртенпе
ретаксине виҫӗ хут йарап ӗнтӗ... тет. Хӑй ҫавнашкал тилмӗрсе ыйтнӑ тӑрӑх, ҫаптарасах терӗмӗр.
Вулакансем те „ҫӳҫенсе* курӑрха сӑвӑҫла.
________

Н умайрах
Ӗҫъен хура халӑхне
Усӑ кӳрет йаланах?
Патрак кулъӗ йӑл та йал,
П еъ ӗ тӳрӗ сӑмаха:

Урхам.

Хура халӑх ӗнсинъе
Е сӗр
иксӗр
ерешмен.
Сире
тӗппех

П упӗ калат:
— Сан, кулак,
У ссу питрех сахалрах.
Кулак сиксех ахӑрат:
— Ман саннинъеи
Нумайрах.
Тавлашрӗҫ пуд) виҫ сехет,
Пӗри пӗрне
Парӑнмаст.
Кулак ҫилли ҫитнипе
Т)ут нуп ҫӳҫне
Ҫакӑнмаст.
Ҫав вӑхӑтра
Урампа
И ртсе пынӑ пӗр патрак.
Ҫав патрака
Тарҫӑра
Ҫиъ Ҫул тытнӑ хӑй кулак,
— Кала пире,
'^ӑннипе!
Кам пирӗнтен
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-— Ъ ирку/ьар пур пулсан куҫсӑр та йураЕ

Уйӑхра 2 хут тухакан саттирӑпа
кулӑшлӑ шурнал „К А П К Д Н “
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«Капкӑн> шурналра: кулашла калавсем, фелйеттонсем, вулама лайӑх саметкӑсем, сӑвӑсем, кулӑшла карттиисем тата
ытти килӗшӳллӗ йапаласем пи^эетленеҫҫӗ.
Унӑп «йӗплӗ ҫӑмахӗсем» ӗҫҫыниисемшӗн тӑшмаилӑ ҫыпсеи
ҫӑварӗсене вӑйпах кӗрсе кайса вулакапҫеие лахӑл-лахӑл
култарса пыраҫҫӗ.
Упӑн кулӑш такмакӗы^^ен вӗҫи-хӗрисӗр кулӑшсем тухса
тӑрса, «Капкӑна» ыттпсене те илтерме кпрлп ҫин-йен аса
илтереҫҫӗ.
Ана ийул, уйӑхӗн^еи пуҫласа 1931-меш ҫул^в-вен ҫырӑиса
илхме пӗтӗмпе 60 нус ан^вах (кашни уйӑха 10-шар пус) кпрлине маималла мар.

Пиҫионостсӑсеи, пуштӑ уйрӑиӗсеное акӑнтлӑхӗсеи урлӑ та ҫырӑнса
клие пулат ӑна

„Капкӑн“ шурналсӑр тӑрса йулас мар
тесен, ыран пайанах ӑна ҫырӑнса илни ҫинъен пӗлтерекен квитантси алӑра
-----пултӑр!
У к р куҫармалли атрӗсне ҫак сӑмахсемпе ҫырмалла:
Чебоксары, Канашская, 15, Конторе Издательства «Канаш^.

ҪАКӐН ПЕККИСЕНЕ ПАРТИНЕ ИЛМЕҪҪӖ.

— Арӑм хушнипе, парттийв нврвг т в т ӑ ь

Саватушьн пулас таса,

парттийа кӗрее тетвп.

— Ф ракси саҫсвтанийӑсеньв пулас тесв, партти*
йа кӗрес тбтвп.

— Манӑн виҫвмҫул 3-мвш расрет паттент лурЪВ^'
Халв лвр тб кк у и в н т та ҫук. Токкумвнтсвр пуранн»
киье м тасе, парттийв кӳртмв ыйтатӑп...

Ответлӑ ретактӑр
Чуваш.шт .'4 573.

гвр. Чебовсарн, т ю . .№ 1 Ч уваш госиздага

Заваа .1« 1248

А. Ваҫҫилйвв
Наоеч. в.000 вха^

