
Авкуст. 1930-мӗш ҫул. 6-мӗш ҫул туха?.

ҪЕНТДПӖРӖН 30-мӗшӗ;— Тусӗм, санӑн ь^<*не кӑҫал пӗтерсв ху^ӗҫ тви. Ӗлӗкхин пек хуҫалӑхӑн ҫӗн ҫуя 
"Улакмарӑнҫке кӑҫал.

ОКТАПӖРӖН 1-МӖШӖ:— Ун вырӑнне мана кӑҫал утарнӗкӑн ьаплӑ кунӗ туса хуьӗҫ.



ШУХАШПА ШУПӐР..
Кӗъелер. Виҫҫӗмӗш ерне ӗнтӗ ҫакӑнтан ниӑҫта 

та тухмаст Иван Ваҫҫилъ.
Виҫҫӗмӗш ерне ҫынпа калаҫма пӑрахни. Те йури- 

йех илтмен пек тӑват, те ъӑнах та илтми пулнӑ.
—  Иван Ваҫҫилъ, сывӑмарим ара есӗ?— ъатай- 

марӗ пӗрре ирхине хӑйпе пӗрле ӗҫлекен.
Нимӗн те ъӗнмерӗ Иван Ваҫҫилй.
Тӗрлӗрен ӗҫ тупӑнат ӗҫлекенсем хуш ш инъе. Ка- 

нашланма пыраҫҫӗ Иван Ваҫҫилъ патне.
.З анят" йаланах кӗнъелер алӑкӗ ҫинъе.
—  Мӗнле ӗмӗрех „занят” ?— кансӗрленме тытӑи- 

Ъӗҫ ӗҫлекенсем.
—  Тавай пӗрне йури суйласа йарар!
—  Тавай!
—  Суйласа йани ҫитмест!
—  Токлат тума ъӗнес!
—  '5ӗнес!
Еҫлекенсем хӑйсем хуш ш инъен суйласа йаъӗҫ 

пӗр ҫынна.
—  Иван Ваҫҫилъ, кӗме йураги?
—  Занят!
—  Токлата ъӗнеҫҫӗ.
—  К а кко й  тут  токлат. Тухӑр кунтан тархасшӑн. 

И ерҫу ҫук.
—  Пирӗн рапоъъисем промфинплан ҫинъен...
—  Та та-та... Ҫавӑн ҫинъе ларатӑп хам та.
—  Токлат итлесшӗн.
—  Токлатпах ҫитмест. Еҫпе кӑтартмалла.
—  Ҫавна сӳтсе йавмалла.
—  Неъӗхӑ, неБӗхӑ, ан мешат тӑвӑр. Рас сад,ӑт.
Тухса кайрӗ телекатси нимспсӗр. Ӗҫлекен ҫын

патне пыриъъен... ҫывӑракан пагне кай тенӗ вӗт 
авалхи халапра. '^ӑрмантарас мар терӗ телекатси  
ӗҫлекен йаъейккӑ ҫекреттарне

—  Килети токлатпа?— кӗтсе илъӗҫ телекатсийе  
рапоъъисем.

—  Килеймест.
—  Мӗншӗн?
—  Промф инпланпа ӗҫлет. Йерҫмест. Токлатпа  

мар, ӗҫпе кӑтартмалла, тет. Калаҫмаст те.
Ӑптрарӗҫ рапоъъисем.
Иван Ваҫҫилъ ҫаплах уҫмаст кӑнъелерне. Вӗҫӗм- 

сӗр ӗҫлет. Н икама кӗртмест. Сӑмах та ъӗнмест. 
Кунӗн-ҫӗрӗн ҫырат, виҫӗ-тӑватӑ сехет ш ут шӑрҫи  
ҫин'5е ш акӑстгарса лара'г.

—  Иван Ваҫҫил^б с^^еттовота каймалла, тет,—  
персе йзБӗ сӑмаха пӗр рапо-ь-би ӗҫрех.

— Камран илтрӗн?
—  Йӑвансен уБрештенин^ъи пухкалтӗр каларӗ.
— Ҫу< пул).
—  'Ьӑн...
ПзБах ҫухал^Бӗ Иван Ваҫҫил^^. И кӗ  кун  пымарӗ 

кӑнъелере те. Н икам  та куры ан, никам  та илтмен 
ун ҫин-бен.

—  Йван Ваҫҫи^б тарнӑ.
—  Укҫа нумай илсе тэрнӑ тет.
—  Токкумӗнтсем суйа тунӑ, тет.
— П уп  ывӑлӗ пулнӑ, тет вӗт вӑл.
—  Аслашшӗ кенерал пулнӑ тет.
—  Т уттӑ  калаҫнийех...
—  Ара...
Темӗн тӗрлӗ сӳтсе йаваҫҫӗ ӗҫлекенсем. Ҫӗнӗрея 

ҫӗнӗ. Ҫӗнӗрен ҫӗнӗ.
—  Ухмаха тухнӑ тет Иван Ваҫҫил^Б. Хусана 

ӑсатнӑ тет.
—  Кам калат?
—  Ҫӑл хӗрринъе калаҫҫӗ тет хӗрарӑмсем.

Виҫҫӗмӗш кун. Иван Ваҫҫил^Б ҫук— те тарнӑ, те 
Хусана кайнӑ. Никам  та пӗлмест уйрӑм уҫҫине, 
Ҫитменне, хӑварман никама кӗн^йелер уҫҫине.

—  Ш ы ва сикнӗ тет.
—  Н у  у?!
—  Йей, йей...
—  Ӑҫтан пӗлтӗн?
—  Атӑл тӑрӑх ӗнер пӗр карттус йарӑнса пырат 

тет. Ҫавӑн картусси пул>. теҫҫӗ.
—  Шеремет...
—  Ҫынни лайӑх^бӗ.
—  Еҫлесех петрӗ ӗнтӗ.
—  Хаҫата пӗлтерес.
„С о скорбием извещают о трагической смерти 

секретаря ячейки при №  тов. Васильева, И. В...“
Ҫыр^^ӗҫ хаҫата пӗлтерме.
„Вы  ж е р 'в о ю  пали...“ ӗҫ пӑрахса йурласа илъӗҫ 

хурлӑхлӑ йурӑ.
—  Ы ранхи нумӗр ҫине кӗртме настаиват ту, Па^к- 

кӑ!—  хаҫат ҫине ҫаптарма кайакана вӗрентсе йаъӗҫ 
йулташӗсем.

Тӗкӗннӗ пурӑнӑҫ. Хаҫатра „вы хотной*. Таттисӗр 
ернене ку.айм ан иккенха хаҫатсем.

ТаврӑнБӗ Па£§ккӑ. Ҫаптараймарӗ.
—  юҫлемест ретакси. Выххотной!..— йевитлерӗ 

йулташӗсене.
—  Мӗнле апла?— Тавай ҫтена хаҫа^^ӗ ҫине!..
—  Маттерйалсем ҫук урӑх!
—  Кам ҫырат хал)?!
— Кивви ҫине кӗртсе лартас!
—  'Ьислисем?!
—  №  !
—  Улӑштаратпӑр!
„М айӑн 1-мӗшӗ“  тенине „Ок^1анврӗн 1-мешв'

улӑштаръӗҫ •^ислине спетсем.
„Ӗҫри ҫитменлӗхсем" тенӗ статйа вырӑнне:

И. В. ВАҪҪИЛЙӖВ

Трагически погибший напроизза!1Ствэ



Пысӑк саспаллисемпе кӗртсе вырнаҫтаръӗҫ. 
„Происвотствӑ планне ытлашшипех тултаратпӑр” 

т ец ӗ  хаҫатӑн пуҫламӗш статйин пуҫламӗшӗнъе.
Ӗҫ пӗтрӗ. Саланъӗҫ.
— Асӑну каҫне туса иртермелле. Кӗҫӗр пурте  

килӗр хӗрлӗ кӗтесе!— пурне те тӑнлантарса йаБӗ 
И. В. вырӑнне пӳро вӑхӑтлӑха уйӑрнӑ ҫекреттар.

* *
Хӗрлӗ кӗтесре ҫтена хаҫаъӗ.
—  Стой!— саспах ъаръӗ Иван Ваҫҫилъ хӑйне хӑй 

ҫтена хаҫат)ӗ ҫинт,е курсан.
—  Кам хӑтланнӑ? Мӗн ухмахланнӑ?
Ҫав вӑхӑтрах виҫ-тӑватӑ ӗҫлекен пырса кӗъӗҫ. 

Тӗлӗнсе. хытсах кайрӗҫ.
—  Иван ВаҫҫилТ)!
—  Иван Ваҫҫилъ!— Савӑнса пек, хӑраса пек кӑҫ- 

кӑръӗҫ пӗр харӑс.
—- К  ъорту! Кам тунӑ куна! —хайаррӑн сас паъӗ 

И. Ваҫҫилъ.
— Ара, епӗр, вилнӗ тесе сана...
—  Вилнӗ... Токлата хатӗрлентӗм, пӗр ерне хуш ш и  

ниӑҫта тухман. Промфинплан!..
— Пайан токлатна туса пар еппин!
„Вилнӗ* ҫекреттарӗн токлатне итлерӗҫ пухура.
— Есӗ шухӑш па шупӑр ҫӗленӗрен пирӗн план 

69 проъъӑн кӑна тулнӑ!
—  Намӑс!
— Кирлӗ мар сан пек ҫын!
— Толой!
— Промфинпланпа пире малтанах паллаштарнӑ 

пулсан...
—  Хал,...
— Пайан ҫӗн ҫул!..
— Есӗ капинетран тухманни пӗтеръӗ пире!
—  Капинетъӗк!
— Пӳрократ!
—  Вретиттӗл!
Темӗн те каларӗҫ „вилнӗ“ ҫекреттаре пухура.
— Товарищи! принимая во вним... тапратрӗ ҫек  

реттар сыхланма.
— Не^ӗхӑ, неТ)ӗхӑ!
— Ӗҫлес пулат!
Парӑнтаръӗҫ пухура. Ҫ. Ш ӑпьӑк.

'^ӑхпа 1̂ ӗп8сем.
Ҫанталӑкӗ уйар та ш ӑп—
Ҫанталӑкӗ уҫӑран та уҫӑ.
Ҫӑмарта туса тухсан пӗр ъӑх,
Пӗръӗсем мӗн курнӑ пӗъъен пуҫӑн.

Кӑтик, кӑт-кӑтиик кӑтиик!
Какаланӑ вӗҫсӗр сӑхса ҫӳпе.
Ӑна илтсессӗн; ш ик ш и к ш и к—
Ҫӗн ъӗпӗсем пынӑ илтсе тӳрӗ.

• .Т)ӑхха ал карти илнӗ ҫавӑрса,
Т)ӑххӑн тӑн тухнӑ питӗ хӑраса:
—  Мӗнле ерттел, мӗнле ҫар,— ыйтнӑ;
Пурне пӑхса тӗлӗнсе хытнӑ.

Ш и к-ш и к, епӗр, тенӗ,— пӗлместпӗр... 
Аннесӗрех... Ес ма пӗлместӗн?—
Тенӗ ъӗпсем, ъӑхха хӑратса,
Йенне йенне ҫавӑрса тӑратса.

Т)3х аптранӑ: „ниҫта кайма ҫ у к “ ,
Аран аран вӑл вӗҫнӗ ъ ууу!—
Ҫӳлелле, хуралта тӑрне ленкнӗ.
Тӑна кӗрсен мӗнле ҫарпе пӗлнӗ;
Инкупаттӑл кӑларнӑ!
Колхос йышӗ!— тесе какаланӑ.

П. Ҫӳҫенкв.

Рапо^ -̂ьисем! хӑвӑр хапрӑк-савӑт- 

ри ҫитменлӗхсене „Капкӑнра“ ҫу- 

татса пырӑр. „Кагжӑнпа“ вӑйлӑрах 

ҫыхӑну тытӑр!

Кусе>1 аи пулььӑр!

Тырӑ ҫинъи вутпуҫҫис_м.



Аъа историйӗ.
К А Л А В.

Иртнӗ кӗрте пуҫланъӗ ку  ӗҫ. Камппани тесен 
камппани мар ӗнтӗ вӑл... Ҫапах та камппани тейӗ- 
пӗр епӗр. „А ъа* ҫуратмалли камппани тесен те 
йӑнӑш пулас ҫук. К у  камппанире миҫе „аъ а “ ҫу- 
ралнине шутласа ӗҫе тума ш ухӑш  ҫук ман. Епӗ 
статиҫтӗк те, пухкалтӗр те мар. Кӗскен кӑна нумай 
ҫуралъӗҫ.

Каш ни аъа ҫинъен ҫырса ъӑрмантармӑп. Пӗрин 
ҫинъен кӑна ҫырӑп. Ыттисем ҫинъен урӑххисем те 
ҫырӗҫ.

Колективпа ҫуратна ,аъ ан “ ҫулталак хуш ш инъи  
историпе паллаштарас кӑмӑл пур ман. Колективпа  
ҫуратнӑ тенинъен тӗлӗнмелли ҫук. К у  тапхӑрта  
кирек мӗнле ӗҫе те колективпа тӑваҫҫӗ. Происвот- 
ствӑри рапоБъисем хуш ш инъе ҫуралъӗ к у  „аъа*. 
Аъа ҫуралнӑ ҫуралманах пуҫланса карӗ ӗнтӗ епӗ 
ҫырас текен истори. __

Аъана кӑнтӑрла иртсен пӗр сехет тӗлне ҫуратса 
пӑрахрӗҫ. И сторире халиъъен пулман сопыттн пул- 
са иртрӗ к у  кун . Ытла та патмар пулнӑ к у  „аъа*. 
Каҫхине 6 сехет тӗлне вӑл партти йаъейкки пӳро- 
вӗн саҫҫетанине пырса ларъӗ. „Есӗ песпартейнӑй, 
тухса кай кун та н “ , текен пулмарӗ ӑна. Пилӗк сехет 
хуш ш инъе вӑл партти ъленӗ, йаъейккӑ пӳровӗн  
ъленӗ пулма ӗлкӗрнӗ. Т)ӑнахах та сопытти вӑт ку  
йулташсем!.. Кунаш кал сопытти пулнине сирӗнтен 
хӑшӗ те пулин курнӑ пулсан, епӗ ҫут ҫанталӑкра 
та пурӑнмастӑп. Ҫук, кирек мӗн каласан та курма- 
нах есӗр кун  пеккине.

Виҫ*тӑватӑ кун  хуш ш инъе нумай вырӑнта пулма 
ӗлкӗрнӗ вӑл: партти ъленӗсен пуххинъе, фапкомпа 
комсомол йат,ейккин пӳро саҫҫетанийӗсенъе тата 
ытти те. Ҫитменне тата, каш ни утӑмрах ун ҫинъен 
кӑна калаҫнӑ. Саҫҫетанисемпе пухури  ыйтусен 
тӗвви— аъа.

Пиллӗкӗмӗш кунне аъа ҫулӗ ҫине йӑвӑрлӑхсем 
карталанса ларнӑ. Менелнӗк кун  пулнӑ вӑл. Ҫук, 
Ъиркӳве илсе кайман ӑна. Рас ҫӗнӗлле тӗк ҫӗнӗл- 
лех ӗнтӗ. „О ктапрет тӑвас ӑна“ тенӗ происвотсвӑ 
ӗҫне йертсе пы ракан орканисатси яуҫлӑхӗсем. 
Рапоъъисен пуххине илсе пынӑ. Колективпа ҫурат- 
нӑскер ашшӗ те амӑшӗ те такам. Ҫапӑҫусӑр иртме 
пултарайман к у  пуху. Никамӑн та алимент тӳллес 
килмен.

—  Ҫук, кирлӗ мар, пӑхмастӑп...
—  Есӗ тапратса йатӑн ӑна Ш ӑхливанӑв!..
—  Асту, йанах шӑммине ҫапса кататӑп!.. Епӗ 

мар ӑна, Ш ул)ӑккӑв.
—  А-а, есӗ ман ҫине сулса йарасшӑни?! Сута- 

насӑр...
—  Кирлех пулсан ху тӑрантарса усра. Манӑн  

килте  те сысна ҫӳрисем пекех ҫухӑрса ҫӳреҫҫӗ...
—  А мне то што, йа совҫем не хотел ротит.
—  Мана хӑт купаръаран туртса ҫакӑр, епӗ 

снат не снайу...
—  Й ӗксӗк, йӗксӗк есӗ, Кӑлтӑрин... Есӗ ӑна хӑвӑн 

намӑссӑрлӑхва ниҫта шӑнӑҫтараймасӑр сӑмах хус- 
катса йатӑн.

—  Вернӑ та Кӑлтӑрин хускатса йабӗ!.. Алиментне 
Кӑлтӑрине тӳллеттерес!..

—  Нет, йулташсем, коллективпа ҫуратнӑ так, 
неъъУ ҫынна йӗплеме!..—ҫерҫи п улкки  пек  
пӑрлатса вӗҫрӗҫ сӑмахсем.

Тӗпел кукри нъ е  хутланса ларакан аъа нимӗн те

Ъӗнмен. Ҫан ҫурӑмӗ кӑна ҫӳҫеннӗ пек пулнӑ ун. 
„М ӗнш ӗн ҫав тери хисеплемеҫҫӗ мана, епӗ айӑплӑ 
марҫке“ — шухӑшланӑ вӑл.

—  Уш кӑнпа пӗр аъана пӑхса ӳстерейместӗри?
—  Ҫуратнӑ снаъъӑт, пӑхмалла.
—  Иарӑнма пӗлетӗн пулсан, ҫунаш кине туртма 

та пӗлес пула^.
—  Напраснӑ хирӗҫ тӑраттӑр есӗр.
—  НепоД)Нӑ йутран тупнӑскер, хамӑр ҫуратнӑ.
—  Йышӑнас, йышӑнас! —  халтӑрланъӗҫ нума- 

йӗшӗ.
—  Аъана хамӑр ҫине илсе пӑхса ӳстерес текен- 

сем ал тӑратӑр,— претҫетатлӗ ҫӑварӗнъен ула курак 
пек вӗҫсе тухрӗ сас.

Кӑшӑл-лл... ҫӗкленъӗҫ алӑсем. Шӑхливанӑвпа 
Ш уД)ӑккӑв пӗр пӗрин ҫине хӗртнӗ пӑшатан пек 
шӑтаракан куҫӗсемпе пӑхса илъӗҫ. Пиъӗсем пӗрре 
шуралъӗҫ, тепре хӑмаъ пек хӗрелсе кайса вӗрилен- 
Ъӗҫ. „Намӑс, намӑс!“ тенӗн туйӑнъӗҫ вӗсене тӑрат- 
нӑ алӑсем. Ҫынсем асӑрхасран шикленсе вӑрттӑн 
ҫӗклер,ӗҫ вӗсем хӑйсен аллисене.

—  Йышӑннӑ тесе шутлатӑп,— тепӗр ула курак 
пек лапӑстатса тухрӗ сӑмах.

—  Тӑхтаха, йулташ  претҫетатлӗ... Ман кала- 
малли пур,— сиксе тӑьӗ хы т хура пек типшӗм 
партти йаъейккин ҫекреттарӗ. Самани улшӑннӑ 
май пирӗн ӗҫ формисене те улӑштармалла. Аъана 
халиъъен пулман хӑвӑртлӑхсемпе ҫитӗнтересшӗн 
епӗ. Ҫулталӑк хуш ш инъе 32 килокрам  туртакан 
пулма пултаратха вӑл. Пирӗн ӑна 32 килокрам 
мар, 40 килокрам туртакан тӑвасъӗ. Ҫавӑнпа ман 
шухӑшпалан сотсиалисӑмлӑ ӑмӑрту пуҫласа йамал- 
ла. К у  кӑна мар, аъана ъасрах ҫитӗнтерессишӗн 
утарнӑй прикатӑсем те орканисатсилемелле.

—  Ӳсӗрнипе ъыхӑнса кайса пӗтеръӗ вӑл.
К у  сӑмахсем хыҫҫӑн аплотисмент йараплан мот- 

торӗ пек кӗрлерӗ теттӗр пулӗ есӗр? Ҫук, кӗрле- 
мерӗ ҫав. И кӗ  пин рапоъъин тӑватӑ пинлӗ куҫ 
ҫарӗ шӑратнӑ хыҫҫӑн сивӗнекен тӑхлан пек хытса 
ларъӗҫ.

„П урӑнаси, вилеси",— иккеленъӗ пилӗк кун тул- 
тарнӑ аъа пуҫӗнъи шухӑш . „Пурӑнас, пурӑнис“— 
кӑртлатса тапрӗ ъӗри.

—  Йулташ  1рихвӑнӑв сӑмахӗсемпе килӗшет- 
тӗри?— тавралла пӑхкаларӗ претҫетатлӗ.— Калаҫас 
текеесем курӑнмаҫҫӗ, килӗшетпӗр пулмалла...

Сотсиалисӑмлӑ ӑмӑртупа утарнӑй прикатӑ мен 
иккенне малтанах ӑнланайман рапоъъисем. ТриХ' 
вӑнӑв тепӗр хут каланӑ хыҫҫӑн ҫеҫ ӑнланнӑ. И’’’ 
шӑннӑ вара Трихвӑнӑв претлошенине. Пӗр сасапа 
мар конешнӑ. Хирӗҫ тӑраканнисем те йышлӑн пуЛ' 
нӑ. Хирӗҫ тӑма сӑлтавӗ пысӑк иккен вӗсен. Ҫавӑнпа 
вӗсене „айӑплас“ мар. Акӑ сӑмахран Шӑхливана̂  
вах илсе пӑхарха: Шӑхливанӑв карланка ъиреӳ 
ъирлекенскер емелсӗр пурӑнма пултараймап 
Кэм пӗлет, емел ӗҫмен пулсан, кӗтмен ун тапр 
ҫине ъеъексем кӑна мар, шурӑ хурӑн та „ ҫ 
ларнӑ пулаъБӗи тен?.. Ҫитменне тата, унӑн р у  
ҫавнашкал пулнӑ: пайан емел ӗҫсещ ыран  ̂ ҫ̂ 
тухма йураман... Ҫав тери ъухӑн пурӑннӑ 
ванӑв. Происвотствӑра шултра пӑрҫа пек тар иу„ 
тарса тупнӑ укҫине сывлӑхшӑи кӑна тӑкакла



■^нрлӗ пиркийех пулмалла, ответ. ставккӑ илей- 
мен конешнӑ вӑл...

Ш ӳлӑккӑв телейсӗр кунсенъен пӗринье ҫуралнӑ 
керой. Ӗмӗр тӑршшӗнъе те шӑм-шакӗ ҫирӗпленсе 
ҫитеймен ун. Кӑвас ъусти пек ӳттирлӗ пулнӑ вӑл. 
Йӑрӑланма йураман ъирпе аптранӑ ку  та. Проис- 
вотствзра ирӗксӗрех, сехӗрленсе йулхавланнӑ... 
Нормӑ тултарайман пирки  ӗҫ укҫине кирлӗ таран 
илме май пулман унӑн. Ӑҫтан шеллес мар ӗнтӗ 
ӑна, ҫав тери мӗскӗне...

Кӑлгӑрийӗн те^ҫитменлӗхсем пулнах. Ӑна таҫта 
ҫӑва патӗнвен „Йарапаркассински" тийекен кӗҫӗ 
йернӗ. Унаш кал кӗҫӗ пурри ҫуккине лайӑххӑнах 
пӗлместӗп епӗ. Ӑна тухтӑрсем^ «̂ ‘ӑ.зса^ парӗҫ. То 
невосмошни хыҫкалантарнӑ вӑл Кӑлтӑрине... Пӗр 
вырӑнта ларса тӑма пултарайман вӑл. Ҫавӑнпа 
вӑл пӗр ҫулталӑк хушшинт,е Т)ӑваш ҫӗршывӗнъе 
пур пек савӑтсенъе те ӗҫлесе курма ӗлкӗрнӗ.

Кӑлтӑрийӗн пурнӑҫ ҫулӗ ҫинт,е йӑвӑрлӑхсем ъы- 
лай пулкаланӑ. Ҫавӑнпа ӑна „великомуъъӗннӗк“ 
тесен те йурамалла.

Кунта кӑтартнӑ ҫынсен условисенъе пурӑнастӑк 
епӗр пурте ҫавнашкалах пулмалла. Ӑъана утарлӑ 
майсемпе ҫитӗнтерессине хирӗҫ ҫӑварсем ҫурӑлСа 
кӑшкӑрмалла. Колектив аъине тӑрантарса усрама 
мар, килти ҫемйисенн тӑрантмалӑх та вӑй ҫитмен 
вӗсен. Ҫавӑнпа хирӗҫ тӑнӑ та ӗнтӗ вӗсем. Ҫапла 
ҫав... сӑлтавӗ пысӑк пулнӑ вӗсен...

Ҫитменне Шӑхливанӑвсем, Шу.дӑккӑвсем,^ тата 
Кӑлтӑринсем происвогствӑра татах та пулнӑ. И к- 
кӗн-виҫҫӗн кӑна пулнӑ пулсан, калаҫса ҫӑвар тутине  
сайа йарас ҫукъъӗ... Нумайӑн пулсан та, ҫӗнтерей- 
мен вӗсем. Ӑъана Трихвӑнӑв претлошенипе ҫитӗн- 
термелле тунӑ тунах.

♦ *
Ҫӗр ъӗтреннине есӗр хӑвӑр та астӑваттӑр пулӗ. 

Пӗр уйӑха йахӑн ъӗтренсе тӑъӗ вӑл. Сотсиалисӑм^ 
лӑ ӑмӑртусемпе ъӗтрентеръӗҫ ӑна. Ҫӗр ъӑмӑрӗ 
кунашкал ӗҫ хӑвӑртлӑхне нихӑҫан курманскер ш ик- 
леннӗ пулмалла. Сехри хӑпнӑ пирки сив ъир 
тытнӑ пек ъӗтреме пуҫланӑ ӗнтӗ вӑл... Тупата ҫа- 
вӑншӑн, урӑх мӗншӗн ъӗтреме пултартӑр ӗнтӗ... 
Суймастӑп.

„Ҫук, ман пек телейлӗ ҫуралакан тӗнъе пуҫлан- 
нӑранпа та пулман. Ьх, ытла та кӑмӑллӑҫке ман 
атте аннесем. Ҫурӑмран лӑпкаса, аъашласах ҫитӗн- 
тереҫҫӗ... Малашне те кунаш калах пӑхсан вӑйхала 
ӑҫта шӑнӑҫтарӑп епӗ? Тӗрекленнӗ ҫемӗн тӗрекле 
нетӗп. Йун тымарӗсем тӑрах мӑнтӑр тыха пек сик- 
келесе ъупма пуҫларӗ вӑй. Ҫук, ман вӑй^мӑшкӑл- 
тӑк шывӗ пек ҫӳп-ҫап шӑтӑкӗнъе шӑршланса 
выртмӗ. Ҫитӗнемха... Пӗтӗм тӗнъери пусмӑрта хӗн- 
*УР курса пурӑнакан ӗҫхалӑхне тамӑк хуранӗнъен 
Ҫӑлса кӑларӑп. Кӑпиталиссен мӑйӗсене хур мӑйӗ- 
сене пӑрса йанӑ пек пӑра-пӑра йарӑп“ .— Ш ухӑш - 
ланӑ сехет тӑрӑх ҫитӗнсе, тӗрекленсе пыракан аъа. 

Аъа вырӑнт,е кирек кам пулсан савӑнмасӑр ъӑ- 
ҫук, Пӗр уйӑх хуш ш инъе 16 килокрам турта- 
пулнӑҫке вӑл. Малашне те ҫакнаш кал хӑвӑрт- 

•''ӑхсемпе ҫитӗнсе пырсан, ҫулталӑкра 40 килокрам  
“ нр. 192 килокрам туртакан пулат вӑл. АнБах... 

елейлӗ, ӑнӑҫуллӑ пурнӑҫӑн сисмен хутран шӑта- 
‘‘нн ҫӑпан-суран пек, тӑшманӗсем хӑйаматран сиксе  
ч^Ухаҫҫӗ... Кӗвӗҫеҫҫӗ ҫав...
Р "■ Н икак не м оку тек тек ъӑтса пурӑнмашкӑн. 
^срелӗ пырӗ йӑнкӑртатат те йӑнкӑртатаЕ.. Ҫӗр 
\*^нараймастӑп вӑт, хӑлхаран тухмаст некотнӑй  

Акӑ, итлесе пӑхха Ш у.ъ ӑккӑв—ҫӑхан вӗҫсе

кӗмелле аслӑ ҫӑварне карса карланкине кӑтартрӗ  
Ш ӑхливанӑв. —  Йӑнкӑр-ррр... —  турӗ Ш ӑхливанӑв  
карланки.

—  Ха-ха-ха-ха! Т)ӑнахта!— лаллатрӗ Ш уд)ӑккӑв.
—  Сан мӗн, ман ҫан ҫурӑм ыратнине пӗлесъӗ 

сан... Тупата рыъакпа хӗненӗ пекех ыратат... Ай, 
ай-ай-а-а!— хӗсӗнсе ларнӑ сысна пек ҫухӑрса йаъӗ 
Шуд)ӑ^<кӑв.

—  Йарапаркассински кӗҫӗпе аптраса ҫитрӗм епӗ. 
Ӗненместӗр пулсан акӑ, уҫса кӑтартам— йӗм тӳм- 
мине вӗҫерсе вӗт,е шӑмми курӑнаъъен хыҫса татнӑ 
йепресе тӑракан ӳтне кӑтартрӗ Кӑлтӑрин.

—  Камшӑн хурлӑх куратпӑр епӗр? Ҫав манкаллӑ 
аъашӑн конешнӑ. Вӑл пур ӑратлӑ самӑр тыха пек 
кӗҫенсе ҫӳрет, а, епӗр... епӗр хамӑр ҫурӑмсене 
калтун каръӑкӑнни пек хутлататпӑр— 40 кратӑсли 
пек хайарланъӗ Шӑхливанӑв.

—  Ес калашле... вилмелле штолӗ пирӗн,— терӗ 
Ш уд)ӑккӑв.

—  Есӗр те, епӗ те ъӑн-ъӑн тӑм ҫамкасем. Кам  
пур пирӗн пекки . Епӗ пур тӗнт,е йӗп ҫӑрти нек  
тӑвӑрланса ларнӑ пекех, кунта хӗсӗнсе пурӑнатӑп. 
Кӗтемӗн тахҫанах тухса сирпӗнмелле.. Сирӗн те 
хӑвӑр сывлӑхусене упрамалла,— ҫивӗъ ҫӗҫӗ пек 
кастарБӗ Кӑлтӑрин.

—  Аъа ҫуралаъъен мӗнле ӗҫленӗ, ҫавӑн пекех 
ӗҫлер... нет,ъу ӑмӑртас та, утарнӑй прикатӑсемпе 
лепӗртетсе пурнӑҫ тӑвайрас ҫук епӗр,— калаҫса 
татӑлнӑ вӗсем.

Вӗсем кзлаҫнине происвотствӑра ӗҫлекенсем ъы- 
лайӗшӗ илтнӗ. '^ы лайӗш ӗ килӗшнӗ вӗсен сӑмах- 
хисемпе. Капла вара, ъирлӗ ҫынсен микропӗсем  
сыввисем ҫине сиксе ӳксе сарӑлнӑ ҫемӗн сарӑлнӑ 
Кӗтмен хӑруш лӑх пулнӑ к у  сопытти. Паллах ӗнтӗ 
вӑл аъа усӗмӗнъе прорыв пулассине туйтарнӑ.

** *
Ҫулталӑк ҫитесси икӗ ерне ҫитсен ҫеҫ аса илнӗ 

аъа ҫинБен. Кам пӗлет, аса илес те ҫукъӗ пулӗ, 
тепӗр савӑтри тиректӑр пулман пулсан.

—  Есӗр аъа ҫуратнӑ тенине тахҫанах илтнӗъъӗ. 
нийепле те ҫитсе кураймастӑп... Пирӗн^ аъапа пӗр 
кунах ҫуралнӑ пуласха вӑл... менелнӗкне пӗрле 
туса иртерӗпӗр,— савӑнӑҫлӑн калаҫнӑ йутран килнӗ  
тиректӑр пирӗн аъа ӳсекен савӑт гиректӑрӗпе.

—  Аъа?!.. аъа тетӗни ес?..— вӑрӑм ъӗрнеллӗ 
пӳрнисемпе утӑ капанне сенӗкпе тӑрӑнтарнӑ пек 
тӑрӑнтарнӑ хӑйӗн пуҫне тиректӑр.— А т ,и .. аъи 
пулма кирлӗха... К у  тӑруҫӑн кураймарӑмха еп 
ӑна...— ирӗксӗрлӗх виттӗр кульӗ тиректӑр.

— Кураймарӑм? ха-ха-ха-ха...— лахлатрӗ йут тн- 
ректӑр.— Пирӗн аъа 62 килокрам туртакан пулнӑ. 
Ҫӗре кисрентерсе кӑна вы.ъакаласа ҫӳрет... Хамӑр 
пӑхса тӑранаймастпӑр ухмах. Кӑмӑл уҫҫи. Есӗ аъу 
ӑҫтине те пӗлместӗн, ха-ха-ха ха... татти-сыпписӗр  
лахлатнӑ леш тиректӑрӗ.

Йутран килнӗ тиректӑр кулни пирӗн тиректӑра  
самайах пӑшӑрхантарнӑ иккен. В самӑм телӗ, мӗн 
кулмалли пур унтан, непод^нӑ пӗъӗк аъа вӑл, ти- 
ректӑр... Ҫав самантрах ун ҫамки ӑшӑнъен ак ҫак- 
нашкал приккас ҫуралса тухнӑ;

П риказ № 358387/25 15 IX— 30 г. 
Немедленно отыскать и принести ко  мне 
ребенка нашего коллектива к  3-м часам 
вечера.

Д иректор Богоявленский.

Виҫӗ талӑк та 12 сехет ҫурӑ хуш ш и шыранӑ 
а-5 ана рапоҫ^^исем. Тупайман, тиректӑрӑн тем ӗҫпс



уҫса пӑхмалла пулнӑ сунтӑха. Сасартӑк аъана ку- 
рах кайнӑ вӑл.— О, хос-по-ти !— куҫӗсене ъармак- 
ласа хытса тӑнӑ вӑл.

10 уйӑха йахӑн сунтӑхра пӑнтӑхса ларнӑ аъа 
аран аран сывланӑ. Калаҫма пултарайман вӑл. 
Шӑмма ҫийелтен ӳттирпе ъӑрканӑ кӳлепе кӑна 
нулса тӑнӑ. Ытла типшӗм, имш еркке, ъӑнах та 
пӑхма хӑруш  пулнӑ вӑл.

„Намӑс, намӑс сире, пӗртен пӗр аъана колек- 
тивпа пӑхса ҫитӗнтерейместӗр" тенӗн туйӑннӑ ӑна 
мӗн пур пек куҫа курӑнакан йапаласем.

Намӑсран ҫуралнӑ ҫав ӗнтӗ ак ҫак приккас  та;
П риказ №  358388/26. 18/1Х— 30 г.

Ребенок в опасности. Необходимо срочно 
ликвидировать прорыв роста. Иначе он 
погибнет, предлагаю всем рабочим при- 
нять решительн. меры...

Ш ӑхливанӑвсен т,ир микропӗсем аъана та пырса 
йернӗ пулнӑ иккен. Ҫав кунтан пуҫласа вӑйсӑр- 
ланнӑ ҫемӗн ырханланнӑ вӑл. Н икам  та пӑхасшӑн 
нулман ӑна. Пӗр лашапа ӗнене ҫулталӑк хуш ш и

шӑварса усрамалӑх та йухнӑ пулӗ ун куҫҫулӗ. 
Аньах, никама та шӑварман ун куҫҫулӗпе, кӑлӑхах 
йухнӑ ӗнтӗ вӑл, Савӑнӑҫлӑ пулман ҫав ун кунӗ- 
сем... Маннӑ ӑна, тӗппипех маннӑ... Ҫавӑнпа тирек- 
тӑр сунтӑхне кӗрсе ларса (никам курман ҫӗртре), 
ҫав тери пысӑк хуйхине пусарасшӑн пулнӑ вӑл. 
Анбэх... инкек ҫине инкек тенешкел, тиректӑр 
нихӑҫан питӗрмен сунтӑха питӗрсе лартнӑ. 
358388/26-мӗш №-лӗ приккаса ҫырнӑ кунсӑр та 
тухайман вӑл сунтӑхран...

Аъа сунтӑхран тухнӑранпа самайлана пуҫларӗ, 
ан шикленӗр. Ш ӑхливанӑвсем те аъа умӗнъе пит- 
сене кӗҫҫе ҫӗленӗ пек кӑна пӑшӑлтатса ҫӳреҫҫӗ. 
„Н ам ӑс“ тийекен емел происвотствӑри ъирлӗ ҫын- 
сен кӑмӑлне карӗ пулас. Сывала пуҫларӗҫ ӗнтӗ 
вӗсем, ҫапах та... пӑт-пат ъирлисем те тӗл пул- 
калаҫҫӗ. Ку, кӗсем хӑт аъана сийен тӑваҫҫӗ пул- 
сан та, нумайах аптратаймӗҫ...

Симӗс хырӑм.
Р. 5. Каҫарӑр тархасшӗн, аъи йатне калама 

пӑт,ах маннӑ. Й а^ӗ ытла вашнах мар та ӗнтӗ вӑл, 
ҫапах та калам.— Промфинплан— тесе ъӗнеъъӗҫ ӑна...

Симӗс хырӑм.

ВыЛ]ӑх хӑй пырса, аш тӑвӑр манран тесе йӑлӑнасса, кӗтсе ларнӑ вӑхӑтра.

Ъӑвашсойус йв вы /ьӑх-ьӗрлӗх сойус аш хатӗрлес каиппанире.



К ӑ мпӑ ҫин^^ен.
Ҫитет пул)- Кӑҫал епӗр п чсӑк йапаласем ҫинъен 

ҫырса ъернил сахал мар пӗтертӗмӗр. Ӑҫта пӗр-пӗр 
кӳпшек пӳрократа ҫаклататӑн, ӑҫта кӑсйене темиҫе 
ҫӗр теннӗ укҫа персе ъикнӗ рястраъӗке перо ҫине 
тӑрӑнтаратӑн, ӑҫта сулӑнъӑкалла сулӑннӑ пуҫлӑха...

Анъах, тем каласан та— пӗр пек апат йӑлӑхтарса 
ҫитерет етемме. Темле тутлӑ пулсан та йӑлӑхтарат. 
Ҫавӑнпа та епӗ пайан вулакансене паъах урӑхла 
апат парасшӑкТ 

Есӗф к ӑ м п а  йурататтӑри, е? Йурататтӑри, те- 
тӗп! Йурататтӑр? Еппин, еппин! Паҫӑрах пӗлетӗп 
есӗр ӑна йуратнине. Й урийех ыйтрӑм.

Вӑт, пайанхи сӑмах-йумах ҫав кӑмпа ҫинъен 
пулат.

Малтан калас килет ӑслӑлӑх йӗркипе.
— Кӑмпа вӑл етем хырӑмне пит те лайӑх тӑран- 

таракан йапала. Кӑмпасем тӗслӗренех пулзҫҫӗ...
Тата мӗн каласха?.. Ш апаш , йулташсем, епӗ хам 

кӑмпасем ҫинйен вӗрентекен пӗр универҫиттетра 
та вӗренмен пирки, ӑслӑлӑх тӗлӗшӗпе урӑх нимех 
те калаймастӑп пулмалла кӑмпа ҫинъен.

Аньах кӑмпа ҫинт,ен урӑхла калама пултаратӑп! 
Пултаратӑп! Кӑҫалхи ҫул Совет Сойусӗн Суту-илӳ  
кӑмиссариаъӗ Совет Сойусӗнъе 35.000 тоннӑ кӑмпа 
пухса хатӗрлемелле йышӑннӑ!

Ӑнлантӑр?
Так. Йурат...
Пирӗн респуплӗкре куккур ус  аван пулат теме 

пултараймастпӑр епӗр, анъах кӑмпа... Кипӗл! Ҫа- 
вӑнпа та пнрӗн респуплӗкре те, конеш нӑ телӑ, 
кӑҫал кӑмпа пухмалли плансене питӗ пысӑк тунӑ. 
(Питӗ пысӑк темелле мар та... Ну, ӗнтӗ, ъухах, 
вырӑнти услови-каъкисене шута илкелесе, т. ы т те).

Хад)— пӗр ы йту пулат сире, вулакансем. Т) ӑ в а ш- 
с о й у с  мӗн иккенне пӗлеттӗри есӗр?

Пӗлеттӗр.
Вот ҫак Т)ӑвашсойус хамӑр респуплӗкри пур  

копператтивсен сӗтлӗ амӑшӗ, респуплӗкри ӗҫхалӑх- 
не кирлӗ йапаласем хатӗрлесе тӑратма тунӑ "5ӑ- 
вашсойус —малтан, шелмӑскер, кӑмпа хатӗрлес ӗҫ- 
рен ъутах пӑрӑнса йулман!..

Авкустӑн 7-мӗшӗнъе тин ӑна суту-илӳ кӑмисса- 
риаъӗ пӗсеххерен ҫавӑрса тытнӑ. Ларӑва ъӗннӗ 
те, ҫапла каланӑ:

—- На сана икӗ район... Пӗри Варнар, тепри  
Пӑраъков! Ҫав районсенъе есӗ 25 тоннӑ та ҫурӑ 
кӑмпа пух.

5ӑваш сойус кӑна хӑлхана ъикмен... мар, ъикнӗ. 
Ш ӑп п ӗ р  е р н е р е х  вӑл Пӑраъкавпа Вӑрнар 
районӗсене... х у т  ҫ ы р с а  й а н ӑ :

—- Апла-капла, кӑмпа вӑл етем хырӑмне пӑсакан 
йапала мар, ҫавӑнпа та ҫавӑн ъухлӗшер кӑмпа пу- 
хас пулат сирӗн... Хакӗсем ҫапла...

Паллах, '^ӑваш сойус та „поД)шевикла хӑвӑрт- 
лӑхсем“ ҫинъен илтнӗ, анъах...

— Анъах мӗншӗн районсене хӑвӑртрах пӗлтер- 
менха?— тейӗр есӗр.

Лепле калас...
пТише едешь— дальше будеш ь" тенине пӗлет 

'5ӑваш сойус, анъзх хад)хи вӑхӑтра нумайӗш- 
„тише едешь— от социализма дальше будеш ь“ 

'■'снине илтме ӗлкӗреймен витнӑ. (Илтнӗ пулсан—  
хӑвартрах пӗлтернӗ пулӗъъӗ, пуштӑпа мар— теле- 
Фонпа, мӗншӗн тесен Ш упаш карӑн пӗр вӗҫӗнъен 

йарсан та пуш тӑ ӑна Ш упаш карӑн тепӗр 
виҫӗ кунтан тин ҫитерет. Пӑраъкава пӗр

10 кун  хуш ш и кайнӑха ӗнтӗ 'Р)ӑвашсойусӑн кӑмпа 
хуъӗ.)

_...Вйхӑт шӑват. Кӑмпа кивелет. Кӑмпа хӑрат. Вӑ- 
хӑт иртет...

Ҫенттапӗрӗн 18-мӗшӗнъе (пӗр уйӑх иртсен) пире 
ҫапла пӗлтеръӗҫ:

—  Вӑрнар районӗнье кӑмпа 174 кило пухнӑ. 
Пӑраъкав рӑйонӗнБе—нимӗн те.

—  Мӗншӗн капла-а?— ъӑнкӑртаттаратпӑр 'Р)ӑваш- 
сойуса.

—  Нипоъъом пӗлместпӗр,— тет телефон тӑрӑх 
хулӑм сас.— Пӗлместпӗр.

—  Мӗншӗн вӑхӑтра асӑрхаман ку  прорыва-а?
—  Асӑрханӑ. Телефон тӑрӑх, сӑмахран, Пӑраъ- 

кавпа икӗ х у г  калаҫас тенӗъъӗ епӗр. Анъах май 
килмерӗ...

—  Мӗн тӑвас тетӗрха халӗ, кӑмпа тапхӑрӗ иртет 
вит?

—  Нимӗн те шухӑшламастпӑрха поккалӗ. П рок-  
кураттурӑна пӗлтертӗмӗр кӑмпа пухӑнманни ҫин- 
ъен...

Пирӗн алӑри телефон трупки  ҫӗре татӑлса анат. 
Епӗр нимӗн те калаймастпӑр ..

Кӑмпа проппал. Кӑҫал, йулташсем, сире 'Р)ӑваш- 
сойус кӑмпа ҫитерӗ тесе ан шанӑр. Вӑл мӗскӗн, 
хӑйӗн инструктӑрӗсене ҫитермеллӗх кӑна пухнӑ!..

Мӗн каласха ӗнтӗ?
Нумай пулмаст Ш упаш кзр  пу.днитсинъе ӗҫлекеи 

икӗ хӗр ӗҫсе ӳсӗрӗлсе пӗр М улты кков йатлӑ каъ- 
Ъӑшӑн пӗр-пӗрне кӑш кӑна пӑвса пӑрахман. Аран  
Ъарнӑ^ вӗсене Танилӑв тухтӑр. '^ӑваш сойус кӑмпа- 
сӑр тӑратса хӑваръӗ. Корппо столовӑйӗ хресъен 
ҫуръӗн кил хуш ш ине ҫӗртсе йанӑ...

'Р)Орт пӗлет хадьхи ӗҫсене!
Леонит Акаккӑв.

Крокотил куҫҫулӗ.
Китайра йулаш ки 6 уйӑх хушшин-де 
6ӑ пин рево^ьутсионера асаплантарва 
вӗдернӗ.

КАПИТАЛИС:— Ав, пӑхха— епӗ хушнипе реве/ьутеи- 
онерсен пуҫӗсене касаҫ;б.

МЕНШЕВИК: Пуҫбсенв кассан вӗсам ҫӑкӑра мбнле 
ҫиме пултарасси ҫиньен шухӑшламастӑни?



Т ) у х ӑ н  к у л а к .
Н алук хуъ ӗ^ы ттарсан  Неъеке А йукӗ  шӑрттан 

пиъӗ ҫинъи, ҫӑпата каяӑпӗ йевӗрлӗ, сӑмсинъи хӑ- 
рӑмланман тэрпа пек шӑтӑксемпе рыссакла тул- 
хӑръӗ те хоош ! хуйхӑръӗ.

—  М анпа мӗн ӗҫ1 Ах, йӗмсӗр Ва1§кка ъӗркуҫҫи! 
К а кко й  вӑл манерӑ йешӗл ҫаплах пулсан! Неушлӗ 
Ъакарттармас!— терӗ вӑл йӗм кӑсйине икӗ аллине 
ухват пек кукӑртса ъиксе йарса,— ъакарас и вҫо!

—  '^акармалла пулсан лайӑх таха... ӑна тусан  
Хветут те вӗренме кайӑъъӗ, йӑпшӑнкаларӗ А й ук  
а{)ӑмӗ упӑш ки  ҫумне пӗрле ҫыпӑҫса ҫуралнӑ пек 
паркӑъланса,

—  Ну, епӗ кулакпе вӗсен мӗн ӗҫ! Калаха мӗн 
ӗҫ! Кала теп!— кӑш кӑръӗ А й ук  тарӑхнипе пуҫне 
маъъяна переъъен сиксе.

— Мӗн ӗҫ тетӗп!— татах пӗр -иккӗ  хӳресӗр вакша  
пек сикрӗ.

— Ӑра праҫататлӗ патне кайса пӑх. Сиксе мӗн 
тухатхе. Лайӑх калаҫсан тен парӗ хут  туса. Вӑл 
хыйматлӑхсене туса паъӗ те, кайран ъакаръӗҫ,—  
аъашланъӗ арӑмӗ.

—  Вӗсен манпа мӗн ӗҫ! Еп кулакпе мӗн ӗҫ! Мана 
интивитуад)нӑй хума мӗн ӗҫ! Ман тара илнӗ ҫӗрпе 
мӗн ӗҫ!—талтти, талтти, вӗр ҫӗнӗ йӗм тӗпӗ ҫурӑ- 
лаъъен сикрӗ к й у к .  М аъъапа урай хӑми хуш ш ин- 
ъе реҫина мӑн меькӑ пек кайла-майлӑ, ъарӑнайма- 
сӑр ҫапӑнса тӑьӗ А йук.

— Н у  калаха мӗн ӗҫ!— кӑш кӑръӗ ҫум ҫинъе тир- 
сем пуҫтаракан вырӑса.

—  Ман тарҫӑпа мӗн ӗҫ! —сикрӗ картлӑмпа шыв  
йӑтса пыракан арӑм умӗнъе.

Претҫетатлӗ патне кӗрсенех „манпа м ӗ н ӗ ҫ “ тесе 
сикме ъӗркуҫҫине тытса пӑрахнӑ пек ъӗтретрӗ, 
анъах темшӗн ъарӑнъӗ.

—  Н у,~П етӗр А нтӳкъ ӑ, пӑшалӑстӑ ҫӑл. Хӑвах 
пӗлен вӗт. М ан ҫиме...

—  Ара есӗр куккӑЛ), аш ҫийеттӗр те,— хуш рӗ  
претҫетатлӗ аъи кӑмака хыҫӗнъен.

—  Есӗ вӗт пӗлен мӗн ҫумне мӗн лайӑх ҫыпҫӑн- 
нине.

—  Ара ӑна ъухлатпӑр. П ы рш ӑ ҫумне ерех, кӑсйе 
ҫумне укҫа лайӑх ҫыпҫӑнаҫҫӗ,— куҫ  хупса систеръӗ 
претҫетатлӗ.

—  Ун ъухлӗ налук тӳллеме епӗ мӗнке. '5 ухӑ н -  
сем паъ тӳллемеҫӗӗ, вӑтамсем те пурте мар— пӗр- 
и к  тенкӗ. Мӑшкӑлаҫҫӗ тата, ьисти мӑшкӑлаҫҫӗ. 
Енер Петӗр Ваҫли хуҫӑк ураллӑ автан сухалли 
пек сухаллине каҫӑртнӑ та; епӗ налук вӑхӑтъен 
малтанпӗтӗмпе тӳллетӗп, ыттисене те хам пекех  
тума сӗнетӗп“ тесе ларат,— улма калакӗ пек вӑрӑм 
Ъӗлхине кӑларса витлерӗ А йук.

—  Пире ун пек пама хушмаҫҫӗ ҫав. Мӗнле ун  
пек кулака хут паран,— мыттарнӗк пек хак хӑпар- 
тасшан претҫетатлӗ,

—  Н у, еп кулак пулсан та ъухӑн кулак. М ана  
хутне те ҫапла туса пар еппин. Ахад) тумастӑпах 
вӗт сана.

Хырӑма кӑсйана ҫыпӑҫтарсан пули туслашрӗҫ.

Ӗ н е  н ш е р ӳ
„Ҫ акӑ  хута  кӑтартакан Нет,еке А йукӗ  ъӑ- 

нахах (ъухӑн) петни кулак, ун арман ҫукпа  
пӗрех, петни, тарҫӑ вӑл тытманпа пӗрех, хӑ- 
йӗн тарҫи патӗнъе тарҫӑра пурӑннӑ, патрак, 
выд)ӑх сутсан паъах йулмас те, ҫавне ӗнен-
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теретпӗр.
Вӑтанман Й Ӗ К  претҫет. Намӑссвр Куҫук.

Ҫыруҫи Питсбр Тимук.

—  Вот, пулъӗ те. Капла сана та лайӑх, мана та 
лайӑх. Пӗр сӑмахпа каласан, не оппаснӑ, пӑта та 
мар, пӑра та мар,— терӗ Намӑссӑр хӗпӗртенипе 
ҫӑмах пек лапъӑк сӑмси ҫине хӑпарса кайнӑ ус- 
сине ҫыранлӑ, сӳремен ана пек пиъӗ ҫине ҫавӑрса 
хурса.

—  Пулъӗ. Халӗ налук та ъакат, Хветут те вӗ- 
ренме кӗрет,— терӗ А й ук  арӑмне икӗ урипе пилӗ- 
кӗнъен йаваласа илсе ъуптуса.

Тепӗр ернерен ъӑнах вӗреннӗ ҫӗрте виҫҫӗшне 
те куртӑм. Вӗсене ун ъух Халӑх Суъӗ вӗренте^ъӗ. 
Н алук та ъакрӗ— пурлӑхне суйа токкументсемпе 
Ъакарнӑшӑн, тарҫа тӳллеменшӗн туртса илмелле 
тунӑ^ Неьеке, Намӑссӑр, Питсӗр милитсипе пӗр 
шурӑпа сӑрланӑ ҫурта кӗъӗҫ.

—  Сан мана ъухан кулак тесе хут пама мӗн ӗҫ! 
К аккой  ес претҫетатлӗ! Мӗншӗн вҫаткӑ илтӗн! 
Мӗн ӗҫ!..— кӑшкӑраъъӗ претҫетагле Айук.

Есир халиъъен кулак, кула к тенӗ пуд). Ҫ ук ку 
кула к ъухӑн кулак. Ҫавӑн пек токкум енгсем  есӗр 
те куркаланӑ та, шарламастӑр. Хӑш пӗрисем ток- 
кумӗнтсем тӑрӑх кулакран ъухӑн кула к пулаҫҫӗ.

Н. Ъурпай.

Ҫилос. Куславкка  районӗнъе ҫилос ва>ьД)И пӗтӗм- 
пе 5 ш ӑтӑк анъах ъавнӑ. '5авнӑ шӑгӑксене те 
ҫилос йӳҫӗтме хурайман. Ҫилос йӳҫӗтме хурайман 
пулсан, Райколхоссойусра ӗҫлекенсене вӑл шӑтӑка 
хурса йӳҫӗтмелле.

Сысна. Сӗнтӗрвӑрринъи потрепиттӗл ушкӑнӗн 
самӑртма хупнӑ 42 сыснаран 37 сысни ъума ъи- 
рӗпе вилсе пӗтнӗ. Сыснисем вилсе пӗтнӗ пулин те, 
правлени йапӑхлӑхӗ вилсе пӗтмен.

Паранкӑ. Ф иҫӗккӑ калат: йапаласем сивӗпе пӗ- 
рӗнеҫҫӗ, тет. Ҫавна аса илсе, Ш упаш кзр  хула 
копператтивӗ 100 тон кӗрекен нӳхрепе 1200 тон 
паранкӑ вырнаҫтарма шухӑш лат. Хӗллехи сивӗре 
паранкӑсем пӗрӗнсе ларасса кӗтет пулмалла, ҫЗ' 
вӑнпа та кив  нӳхрепсене правленн йусаттармасъ 
мӗншӗн тесен вӑл хӑйне йусаса йарассине кӗтет.

Тапакпа ҫӑнӑх. Калинӑвкӑ колхосӗн (Ҫӗрпӳ р) 
арманӗсен саветушъисем кам ерех-сӑра ӗҫтерет, 
кам ытларах тапак парат, ҫавсене ҫӑнӑх ъер^^ 
урлах авӑртса параҫҫӗ. Пирӗн ш ухӑш па, ун йыШ - 
ши саветушъисене хӑйсене те ъерет урлах т ы т с а  
кайса хупмалла.

Пуквар. Йӗпреҫпе Канаш  районӗнъен пӗлтерне 
тӑрӑх, ҫӗнӗрен уҫӑлакан ш кулсем пукварсӑр апта- 
ранӑ. УБитлӗсем, пуквар ҫуккипе, ЗБасене ҪутеҪ 
кӑмиссариаъӗ йанӑ ъиркуд^арсемпе вӗрентме ШУ' 
хӑшлаҫҫӗ.



Йаланах хатӗр!

—  Ад)уш, мӗн ҫыратӑн есӗ?
—  Ҫтена хаҫатӗнъе хам ҫинъен 

ҫырнине хирӗҫ «опровершени» 
ҫыратӑп.

— Ҫтена хаҫатӗнъе сан ҫинъен 
ҫырман-ҫке.

— Ҫырман пулсан та, тепӗр 
номӗрте тухат пулмалла.

Пионерӑн йаланах хатӗр пул- 
малла. Ҫавна пӗлетӗни есӗ?! Ҫа- 
вӑнпа та ҫыратӑп.

Турттарассиньен хӑраТ.
— Ҫак кирпӗъӗпе ҫурт тумал- 

ла пулат ӗнтӗ. Ҫуртне тӑвасса 
тӑвӗҫха— вӑл камӗнш ьиксен ӗҫӗ. 
Лавҫӑсем мӗнле туртарса ҫурт 
тунӑ ҫӗре илсе ҫитерӗҫха ӑна... 
пӳрнепе тӗртӗнсенех лӑштӑрах 
сапаланса кайат те...

Шӑлса кӑларнӑ.
— Мӗншӗн Иванова йалсовет- 

ран шӑлса кӑларнӑ.
— Кулаксен сийенлӗ ӗҫӗсене 

шӑлса пынӑшӑн.

Килес ҫулхишӗн.

—Ма есӗр ҫулйӗр еркинье кӗпер- 
сене темиҫе ҫула ьӗтмаллӑхах 
йусаймарӑр?

— Килес ҫулхи ҫулйӗр ерни 
вал|1ьиллӑх та ӗҫ йултӑр, терӗмӗр.

Пуппа тийаккӑн.

- -  Мӗнле ҫӗнӗ хыпарсем пур 
<̂ ирӗн салара?

— Пирӗн салара, Ваҫҫили атте, 
колхос уҫрӗҫ. Ҫавӑ ӗнтӗ пирӗн 
йулашки хыпар.

— Ех, тийаккӑн атте, йулаш ки  
"Улсан йурӗъъӗ! Й улаш ки мар 
ҫав—ун пеккисем тата нумай пу- 
леҫ.

Ана ҫзв анъах кирлӗ.
~  Ма сйессем каш ни кунах 

'^Улмаҫҫӗщи?
Ма вара?
Пирус пӗтрӗ.

Унӑн шухӗшӗ.

—  Ҫулйӗр ерни туса иртермел- 
ле, теҫҫӗ. Ма ернипех тӑваҫҫӗха 
ӑна. Ернипех ъире персе выртма 
йӑвӑр пулатҫке.

Потхалим.
—  Ма есӗ йулаш ки вӑхӑтра 

ухмахлантӑн?
— Ҫӗнӗ наъъалнӗк хӑйӗнъен 

ухмахраххисене йуратнӑран.

Савӑннӑ.
—  /у1анӑн пйесса йышӑнъӗҫ.
— Ӑҫта? Сунтала-и?
—  Пулӑ лавккине.

СтоРӑшпа рассь»ьнӑй.
—  Ну, мӗнле, Тимофей, ҫутӑ- 

латпӑр пӗ^ӗкҫӗн-пӗъӗкҫӗнех. Х ут  
вӗренни усӑллӑ:

—  Х утвӗренни ъӑнахахтаусӑл- 
лӑ ӗнтӗ те-ха... Анъах мӗне аса 
илсе каларӑн вяра есӗ кӑна?..

—  Ҫавна та пӗлместӗни. Хӑвӑ- 
рӑн ҫтена хаҫаъӗнБе вуламарӑни. 
Сирӗн уърештенире „хут  пӗлмен- 
ни пӗр ҫын та йулман“ тесе ҫыр- 
нӑ унта.

—  А-а-а... Апла ҫырнине вулай- 
марӑм ҫав, мӗншӗн тесен вулама 
пӗлместӗп.

^унтан калаҫни.
—  Укҫипе кукамай турӑ амӑш- 

не йӑтса пушар тавра виҫӗ хут  
ҫавӑрӑнсанах вуъӗ пӗтсе ларъӗ.

—  Вуъӗ пӗтсе ларъӗ тетӗн?
—  Пӗтрӗ ҫав. Ҫуртйӗрсем пӗ- 

тӗмпех ҫунса пӗтнӗ те вуъӗ те 
пӗтрӗ вара.

Ҫӗнӗ кӗнене макаҫӑнӗнъе.
—  „Виҫӗ рево.Т)утси“ йатлӑ кӗ- 

неке миҫе пус тӑрат?
—  15 пус.
— Апла пулсан, пӗр ревоД)ут- 

сине парӑр-ха.
—  Мӗнле апла?
—  Ман 5 пус кӑна т а . .

Иккӗш те ирттерсе йанӑ.
— Епӗр тырпул уйран пуҫтар- 

са кӳртес камппанийе ирттерсе 
йатӑмӑр.

—  Епӗр тата ревиҫи комиҫҫине 
ирттерсе йатӑмӑр (тӗплӗн ревиҫи 
тумасарах).

Аъасем хушФИнъе.
—  Пирӗн атте пуҫпа ӗҫлетӗп» 

тет.
—  Футполис-и мӗн вӑл?

Пирӗн шеф.
^—  Сирӗн шеф ӗҫӗ пӗтсе лар- 

иӑ. Питпе йалалла пымастӑр.
—  Халӗ ҫук ӗнтӗ. Хӗлле пулсан 

питпе йалалла кайсах тӑраканъ- 
Ъ ӗ ...  йӗлтӗрпе йарӑннӑ ъухне.

Икӗ уьитлӗ.
—  Аптранӑ ӗнтӗ епӗ хам аъа- 

семпе...
—  Мӗн пулъӗ тата?
- -  Мӗн пулъӗ?! Ан калаҫ та 

ӗнтӗ. Ҫырнӑ та панӑ ҫтена хаҫат- 
не..

—  Мӗн ҫинъен? Сан ҫинъен 
мар пулӗ-ҫке?

—  Хам ҫинъен ҫав. Ҫавӑ хур- 
лантарат т е .. Есӗ ӑна вӗрент, 
вӗрент тӑрӑшса, вӑл санах хурат- 
ма пӑхат. Есӗ ӑна капла ҫыр, ап- 
ла мар, капла тесе вӗрент... вӑл 
санах... Ех, самана...

—  Хмм!..

Ирӗксӗр ӑҫлеме йанӑ ҫын.

РИСТАН;— Епб сирӗн патӑрта пӗр 
ерне ӗҫлетӗп ӗнтӗ. Контрактатси  
тӑвӑрха мана та. Тӗрмерен тухсан 
тӳрех сирӗн пата ӗҫлеме килмелле 
пултӑр.

Метитсинӑ хушнипе.
—  М а сирӗн йаъейккӑ ҫывӑ- 

рат?
—  Ӳттирне вӑй кӳртес тет.

Йӑвӑр ыйту.
—  Петӗр Йӑванӗ вӑл сан миҫе 

мӗш упӑш ку  пулнӑъъӗха?
—  Тетӑваттӑмӗшӗ, те ҫиъӗмӗш. 

Тӑваттӑмӗшпе ҫиъӗмӗш хуш - 
шинт,и пулмалла.



„И Ҫ Т Ӗ К А  Н X  В У С“
—  Тупата, йейпух ҫук. Пӗр пӗръӗ ытлаш ши  

тыррӑм ҫук,— тег пирӗн йалти Михала.
—  Ҫ ук та пуд) ҫав тата. Арӑмӗ, аъипӑъи, кӳрш и -  

арши, выд)ӑх-ъӗрлӗхӗ, ъорт та пӗрӗ, хӑй тата те- 
пӗр ҫӑвар. Ӑҫтан ҫиттӗр вӑл тырӑ.

—  Ҫапла терӗ ҫав хӑй те: „Аъапӑъам темиҫе те 
виҫҫӗ, пӗр хӑрах арӑмӑм пур; йулаш ки тырра  
хыснана парсан, вӗсем выҫӑ ларнине йепле тӳсес 
пулат,—тесе ӗсӗклесе йӗ^ӗ.

—  Иӗъӗ п у ^ , йӗмесӗр... М анӑн хамӑн та кӑмӑл 
ҫемҫе те, к ӑ ш к ӑ р с а х  макӑръӗ пуд), мӗскӗн 
М ихали.

—  Т)ӗмере пулнӑ каъака таки  пекех йӑваланса 
макӑръӗ, тет.

—  Макӑрмасӑр, ҫавӑнта, тӗнъере... Парха ты р- 
рӑна патшалӑха.

—  Тем те курса илӗн ҫав, тем те.
—  Ере, ес калани... Кунӗ кун  мар, ҫӗрӗ ҫӗр мар. 

Пасара кайса килтӗм те-ха, ъике  таранах лартӑм. 
Ыраш вуник тенке ҫитрӗ. П ӗркун, епӗ ухмах, улт  
тенкӗ ҫинъен патӑм йатӑм. Михала ав ъейе ҫын 
Ъейех,— ик-виҫ пасара пӗт,ӗккӗн кутайне хурса  
кайсах сӗвет укҫана.

Михала ҫинъен ҫапла калаҫаҫҫӗ йалта. Ҫын куҫ  
умӗнъе Михала:

—  Хӑт ыткалама тухса кай,— тет.
Ҫынсем лӑплансан, вы рсарникун каҫ пулсан, 

Упи пасарне кайма м иш ука тырӑ тултарат. Вӑрт- 
тӑн хӑтланат йӑтӑ.

Пирӗн колхос сотсиалисӑмла кӗвӗҫмесӗрех кӑҫал 
хире нумай улма лартма ш ут тытрӗ. Вӑрлӑхӗ пур, 
ант,ах ҫитеймест.

—  пуҫтарас,— терӗҫ,— ъленсенъен!
Ҫавӑнтах, сасартӑк пирӗн ^Михала пиъӗ ҫине

Христос мӗлки ӳкрӗ:

— Пайан йулаш ки улмана пӗҫерсе ҫитеръӗ арӑм. 
Епӗ те ъленра тӑратӑп та, ҫук улмана йепле тупҫа 
парасха?

Ы тти ъленсем лавӗ лавӗпе улма вӑрлӑхӗ пырса 
паъӗҫ Пирӗн Михала та пӗр икӗ пӑт та вунпӗр 
кӗренкке ытларах (пахутлӑ пулъӗ тесе нумай§ъен 
ӗсӗклерӗ пуД)) пырса паъӗ.

—  Ӑх, сутӑн... пӗр тенкӗ парса илтӗм,— терӗ.
Упи пасарӗнъе тырӑ хакӗпе пӗрле улма та пӑъӗ

пилӗк тенке ҫитрӗ. Ҫын умӗнъе пирӗн Михала 
йӗрет:

—  Улма илсех тӗп пултӑм ӗнтӗ кӑҫал,— тет.
Хӑй ӑшӗнъе: „улма хакӗ хӑҫан вун тенке ҫитӗ-

ши?... Вара епӗ те...“ — тет, йавӑл.
Вунӑ тенке ҫитессине кӗтсе илеймерӗ, анъах 

иртнӗ пасара кайрӗ те 25 пӑт улмаран шӑп ҫӗр 
тенкӗ укҫа хырса килъӗ.

—  Вот йепле ӗҫлеҫҫӗ ҫынсем!..
—  Ан та кала ӗнтӗ.
Ҫапла калаҫса тӑраҫҫӗ йалта икӗ ҫын. Вӗсем 

патне Ш ӑмӑршӑ ирҫи пыъӗ те, мӗн ҫинъен ытла 
тӗлӗнсе калаҫнине ыйтса пӗлнӗ хыҫҫӑн:

— Е-е!.. Эрсить истять тевть. Сень минек Кры- 
ловань М иш ь я к  истя тензе*),— тесе ху^ӗ .

Кам ш утлатӑр ӗнтӗ М иххал Й екоръ  Крылов 
ҫапла ҫын, тесе. Ҫуръӗ-йӗрӗ кӑлӑх аван. Ҫӑкӑр- 
тӑвартан нихҫан аптраса тӑмаст. Хӑй лесхосра 
каҫҫир пулса ӗҫлет. Профсойус ъленӗ. Арӑмӗ те 
пур, тасату та ум рах„а ...

—■ В д рухи сть  канхвус, а!..|Вот ведь тӗра, ай-йай- 
й а й . — тесе тӗлӗнъӗ вара ирҫе те. Етмен А.

*) Е-е! Пулкалаҫҫӗ ун пек ӗҫсем. Ӑна пирӗн Крылов Мишши 
те ҫаплӑ турӗ.

**) Сасартӑк ҫапла намӑс, е... Вот вӗт аьа, ай-йай-йай.

У т у р п а  ҫ у н а
Сывӑф Капкӑн тус! Сывӑи пепкемҫӗм! 

Йепле пурӑнатӑнха кӑъуне?
Санпала курнӑҫнӑ кунӗсем  
Асран каймаҫҫӗ. А к  пайан ирхине  

Сана татах та курасш ӑн,
Сана курнипе  савӑнса,

Санӑн ъаплӑ йатна асӑнса,
Пӗр й уптару йарса парасшӑн.
Те хапӑл тӑвӑн ес, те тумӑн та! 
Хутте мӗн ту ӗнтӗ— кӑмӑлу хӑвӑнта. 

Сӑввӑм ав хӑйех тухат перо айӗнъен. 
Кун  пек сӑвӑ ҫырсаъъӗ пӗлтӗр,— 

Усси пури ун, рифми ҫитни— ун ҫинъен 
А нти  сӳтӗлнӗ криттӗк сӳтӗлтӗр.

Те ҫулахи шӑрӑхра, те хӗлле,
Еп астусах каймастӑп ӗнтӗ ӑна, 
Ҫӗнӗ утурпала пӗр ҫуна 

Айлӑмран хӑпараҫҫӗ ҫӳлелле.
Ҫулӗ калама та ҫук киревсӗр—  

'Р)ӑнкӑ, тумхахлӑ... апла пулин те 
Т у  ҫине хӑпарса ҫитмесӗр 
Ъ арӑнасш ӑн мар вӗсем пӗрре те. 
Ҫаплах хӑпараҫҫӗ ту  ҫине.

Ҫуни унта та кунта  тайӑлат. 
Анъах манӑн ҫакӑ туссене 

Темп кӑш т ҫитмен пекрех туйӑнат. 
Ҫӗнӗ утур  ҫунана ъӗнет—

—  '5им ха ,— тет,— ъим, итлеха, 
Пирӗн ҫитес ҫӗрӗмӗр инҫеха,
Ӗҫ ӳсӗмӗ вӗт хамӑртан килет; 

А с ту ,— ак пире сатани панӑ.
Епӗр хамӑр та тума шантарнӑ.
Ӗҫ тумасан, кӗт— хура хӑма!
Ҫавӑнпа пирӗн кирлех вӑй хума. 
Ӑйтаха пикен, кайар малаллах. 
Кайар ак епир тимпе ӑмӑртсах.
—  Хура хӑма ҫав!.. ъӑнах тӑрӑшар. 
Айта ӑиӑрту токӑвӗр тӑвар!—
Тет те хай ҫуна, килӗшрӗҫ вӗсем. 
Токавӑр туса,
Алӑсем пусса,
Ӑмӑртсах тума пикӗнъӗҫ ҫаксем. 
Тумхах, вӑрӑм ҫул,
Тӑвайкиллӗ ҫул,—
Унта хӑпарма нумай кирлӗ хал.
Ан шан хӑна ху, пул пӑртак кахал,- 
Ҫитес вырӑна нихҫан ҫитес ҫук! 
Ененӳ, тимлӗх кирлӗ ун пек ъух. 
У турпа  ҫуна тимне кура ҫех—  
Ҫитес вырӑна ҫитеҫҫӗ ъипер.

Ҫынсем те ҫавах.
Еҫре йаланах
Пӗр тимлӗх, ш апъӑк ӗненӳ пулсан, 
Пулмас пек ӗҫ те пулнине куран.

Н. Ев
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м а ш н с р м

Хзклӑ йапала
1768-мӗш ҫулта тинӗспе ҫӳрекен Тшемс К у к  хӑ- 

йӗн йулташӗсемпе Л ӑпкӑ оккеанри Таитти утрава  
пырса тиккарсем хуш ш ине лекнӗ. Хапрӑк-савӑт 
таварӗсен хакӗсене пӗлмен тиккарсем К укпа  иул- 
ташӗсене икӗ тимӗр пӑташӑн пӗр сысна параҫҫӗ, 
тет. Епӗр те Тутаркас районӗнъи Таш ков йатлӑ 
сут исполниттӗлне хяклӑ (усӑллӑ) ҫын пул> тесе, 
Былай хаклӑ шалу паратпӑр, анъах вӑл ним тӗш- 
не те тӑмаст иккен.

Тепте йалӗнъи(Тутаркас районӗ)Йаранӑвӑ Йеле- 
нӑна виҫӗм ҫулах сут Пайкуссӑв Иванран алимент 
укҫи шыряса памалла тунине Таш ков халӗ те шы- 
раса памаст. Пайкуссӑвӗ кулак таврашӗ тата ҫит- 
менине.

Малалла епӗр Ташков сут исполниттӗле хакла 
хумастпӑр. Хакла хуртӑрасшян пулсан Лӑпкӑ ок- 
кеанри тиккарсем  патне кайтӑр.

А ш  хатӗрлекенсем.
^ӑ в а ш  респуплӗкӗнъе кӑҫал пӗтӗмпе 12.631 п у „  

выдӑх пухсӑ хатӗрлемелле. Вӑл хисепе ВыЛ)ӑх 
'ӑӗрлӗх сойусӗпе '^ӑваш сойус пуҫӗсем кӗреймеҫҫӗ,- 
мӗншӗн тесен вӗсем хӑйсем выл)ӑх пуҫӗсене пухса 
пире аш хуплусем тума валеҫсе паракансем. Ҫап- 
лине ҫапла ӗнтӗ вӑл, анъах ҫак икӗ сойус, уксаха  
йернӗ пирки, аш выд)ӑхӗсене тытаймаҫҫӗ. И ккӗш ӗ  
Кӗҫӗнйелъӗк гайонӗн-ье 4 сыснапа 4 сурӑх, Сӗн- 
тӗрвӑрри районӗнБе 3 сысна ҫеҫ хатӗрленӗ.

'5ӑваш сойуспа Выд^ӑх-ъӗрлӗх сойусӗн кантурӗн- 
■бе ларакансен аъисем:

— Атте, атте! Аш  ҫийес килекен пулъӗ!— тесе 
йӑлӑнаҫҫӗ.

— Сире взд)Д)И мар, хамӑра ваД)Д)И тӳпаймасг- 
пӑр, теҫҫӗ ашшӗсем аш выд>ӑх хӑйех кантура пырса: 
на, пусӑр мана,— тесе каласса ӗмӗтленсе.

'^ӑхӑмҫгсем.
5ӑхӑмҫӑ лашана хӑлхинъен, уринъен, куҫӗнъен, 

тата ыттисенъен те пӗлме пулат. '^ӑхӑмҫӑ етеме 
пӗлме йӑвӑртарах. Ав, Йӗпреҫ райӗҫтӑвкомне ъӑ- 
хӑмҫӑ ҫынсене мар суйласа лартрӑмӑр терӗмӗр. 
'Ьӑхӑмлисем пулнӑ. Ты рпул хатӗрлес плана пысӑк 
тесе, хӑйсем тӗллӗнех ъакарма тытӑннӑ.

5ӑхӑмҫӑ ӗҫлекенсем, кайалла ан ъакӑр. Сирӗн 
Ӑыҫа капкӑн лартатпӑр, кӑш т ъаксассӑнах унта  
•<ӗрсе ӳкетӗр.

Ҫилос тумалли йзпала.
Епӗр калатпӑр: акрономӑн хуҫалӑха йӗркелекен 

Ҫын, орканисаттӑр пулмалла, тетпӗр. Аслӑ ^<уснар 
% славкка  районӗ) йалӗнъе йалхуҫалӑха хӑпартас 
'•'ӗлӗшпе ӗҫлекен технӗк апла каланипе килӗшмест—  
^><рономӑн нимӗн ӗҫлемесӗрех шалу илме пӗлмел- 
ле, -гет.

Вӑл ҫилос мӗннине те пӗлмест. Сопранисене ъӗн- 
те пымаст. Унӑн купӑста хӑйарӗ кӑҫал ҫум 

^птӗнъен тухаймарӗ. Хӑйарӗсем типсе ларнӑ, тет 
А-чӗнтейӗвски йулташ.

Вӑл ҫӗрӗҫ технӗкӗнъен ҫилос тӑвас.

Д с л ӑ.
—  Ну, Крахвине инке, аъу ҫуралъ ӗ-алим ентне  

камран шыратӑн?
—  Камран... Паллах, ав хулара пурӑнакан Порис 

Вихтӑръ уъъитлӗрен...
—  Мӗнле, вӑл йала та килменҫке, сана курмаи  

та....пуд)?
—  Ман ҫвчтеттӗл п ур —Крахвине инке пӗрре  

Порис Вихтӑрт)ӑ велоҫипетпа хамӑр тӗлпех иртсе  
кайнине курнӑ. П. Керпски.

Т И А К Р А М М Ӑ  У М Ӗ Н -^Е .

—  Кӑҫал хут п7лкеннисена 100 проьь^нӗпех хут 
вӗрентмелле теҫҫе.

— Но-о? >ут пӗлменнисене муҫен ваЛ|ГЪИ те хӑвар- 
маҫҫӗи вара?
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Ӗҫ таркӑнӗсе м.
1-мӗш таркӑн. В з1§ӑ, тусӑм, сыви?
2-мӗш таркӑн. Мишкӑ? Еси?
1-мӗш таркӑн. Епӗ пулмасӑр. Ну, калаеа пар—  

ӑҫтан тавӑрӑнса ӑҫталла кайатӑн?
2-мӗш таркӑн. Ҫӗмӗрлери савӑтран Куслаэккари  

савӑта... есӗ тата?
1-мӗш таркӑн. А  епӗ Куславккари савӑтран Ҫӗ- 

мӗрлери савӑта.
2-мӗш таркӑн Маха есӗ апла Куславкка  савӑтӗн- 

ъен таратӑнха?
1-мбш. Х у тата мӗншӗн Ҫӗмӗрле савӑтӗнъен 

таратӑн?
2-мӗш. Мӗнле калас... Унта сирӗн пирӗн Куславк- 

каринъен полттинӗк хаклӑрах параҫҫӗ, тет, тата 
столовӑйӗнБе тутлӑрах ҫитереҫҫӗ тет...

1-мӗш. Н у, вот... епӗ илтнӗ та та—сирӗн Куславк- 
ка савӑтӗнъе пирӗннинБен хаклӑрах тӳлеҫҫӗ тет, 
тата... апатне те лайӑхрах пӗҫереҫҫӗ, тет. Пӗлнӗ 
пулсан...

2-мӗш. Ура йарса та пусман пулӑттӑмъъӗ, тес- 
шӗниха?

1-мӗш. Ҫук. Ф осф орит савӑтне вӗҫеттӗмт,ъӗ.
2-мӗш. Унта лайӑхрах пуд>, тетӗни?
1-мӗш. Лайӑххиш ӗн мар... ҫӗнӗ вырӑн тетӗп. Унта  

прорыв теҫҫӗ, ӗҫлекенсем ҫителӗклӗ мар, теҫҫӗ...
2-мӗш. Прорыва пӗтерме кайас тетӗни?
1-мӗш. Мӗн? Мана прорыва пӗтерме кайат те- 

тӗни? Н у, есӗ, шӑллӑм, мана пӗлместӗн... Ҫук, 
унпа  мар. Вӑхӑт,ӗ лайӑх— усӑ курса йулас тетӗп.

2-мӗш. Мӗнле вӑхӑт?
1-мӗш. Унта ӗҫлекенсем кирлӗ вӑхӑт. Савӑг вад>- 

Д)И ӗҫлекенсем кирлӗ?
2-мӗш. Кирлӗ.
1-мӗш. Епӗ вӗҫсе пыратӑп та, сторовӑ, тетӗп 

вӗсене.
2-мӗш. Ну, „сторовӑ“ . Мзлалла мӗн?
1-мӗш. Малалла акӑ мӗн .. сире рапоъъисем кир -  

лӗ?—тесе ыйтӑп. Кирлӗ, тейӗҫ. Кирлӗ пулсан укҫа  
нумайрах парӑр... саккун  хуш нӑ ставккӑсемпе кол- 
токӑвӑрсем тӑрӑх мар.

2-мӗш. Укҫа  парас вырӑнне, сана хӑваласа кӑлар- 
са йарсан?

1-мӗш. Хӑвалаймӗҫ. У н  пек епӗ ҫӳрекеленӗ... Ну, 
вӗҫетпӗр фосфориг савӑтне?

2-мӗш. Ну, ҫук... еп унта пулнӑ, ӗҫленӗ.

Ҫӗнӗ йышши кӑшман. Пит хытӑ тымарланса лар- 
тӑм тесв шухӑшла?.
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1-мӗш. А-а, ес унта пулнӑ... ну, каласа кӑтартха— 
мӗнле унта?

2-мӗш. Наъар.
1-мӗш. Наъар? Мӗншӗн наъар?
2-мӗш. Мӗнле калас... атминистратси унга ним 

вырӑнне тӑмасЕ.. савком та наъар...
1 мӗш. Ну?
2-мӗш. Тупата! Ара шухӑшласа илха— пӗр кун 

ӗҫе пымастӑн та... ӗҫе тухма май килмен кунсем 
кирек камӑн та пулаҫҫӗ ӗнтӗ.

1-мӗш. Пулаҫҫӗ ҫав. Манӑн ун пеккисем питте 
ъас пулкалаҫҫӗ.

2-м ӗш . Ҫапла ҫав— пӗр кун  ӗҫе тухманшӑнах 
выкӑвӑр парзҫҫӗ.

1-мӗш. Н у-у! Ах, усалсем!
2-мӗш. Усалсем пулмасӑр. Ӗҫе тухас умӗн кӑш- 

тах сыпсассӑн, кайран сана намӑслантарма тытӑ- 
наҫҫӗ, хура хӑма ҫине ӳкереҫҫӗ, ҫтена хаҫатне 
ҫапаҫҫӗ..

1-мӗш Ну?
2-мӗш. „Н у “  тесе тӑр вара унта. Епӗ вӑл савӑтра 

хура хӑма ҫинъен тухаймарӑм.
1-мӗш. Ах, усалсем!
2-мӗш. Усалсем пулмасӑр. Унтан тата, Тӗпком 

Ъӗнӗвӗ хыҫҫӑн савӑт хӑйне-хӑй пӗтӗмпех утаонӑй 
тесе шутламалла тунӑ, ҫӗнӗ хуҫалӑх ҫулъъен про- 
рыва пӗтермелле, тумаллисене 100 про-ьъӑнӗпех 
туса ҫитерсе, кайран пӗтӗм вӑйран ӗҫлесе пымалла 
тунӑ.

1-мӗш. А-а, апла пулсан унта та ӗҫлемесӗр пурӑн- 
малла мар иккен. Каймӑпӑр еппин вӑл савӑта... 
Ӑҫталла вӗҫтерерха апла?

2 мбш. Кире савӑтне вӗҫӗпӗр. Унта васкасах ӗҫ- 
лемеҫҫӗ никак...

1-мӗш. Ҫук, унта каймастӑп.
2-мӗш. Ма вара?
1-мӗш. Епӗ унта ӗҫлесе пӑхнӑ... Пӗлеҫҫӗ мана 

унта.
2-мӗш. Пӗлеҫҫӗ пулсан каймалли ҫук ӗнтӗ вара. 

Апла пулсан ӑҫталла кусӑпӑрха?
1-мӗш. И ванӑвккӑри кирпӗъ савӑтне кайӑпӑр.
2-мӗш. Ҫ ук, унта каймастӑп.
1-мӗш. Ма?
2-мӗш. Мана унта пӗлеҫҫӗ.
1-мӗш.  Тфу! Ах, инкек! Ниҫта та ӗҫлес тесе ӗҫле- 

мелли ҫук. лҫталла кайӑпӑрха ӗнтӗ?
2-мӗш. Улатӑрти 1-мӗш номӗрлӗ хӑма савӑтне.
1-мӗш. Ҫук. Унтанепӗ тӑватӑм кунтарса  тухрӑм... 

ӗҫ хатӗрӗсене те ҫаклатса тухмалла пулъӗ.
2-мӗш. Апла пулсан унта та каймалли ҫук. АҪ‘ 

талла кайӑпӑр вӑра?
1-мӗш. „Й етинтствӑ“ хапрӑкне. Есӗ унта пулни?
2-мӗш. Пулман.
1-мӗш. Епӗ те пулман. Апла пулсан кайатпӑр.
2-мӗш. Кайатпӑр... Тӑхтаха...
1-мӗш. Мӗн вара.
2-мӗш. Малтан савӑт пуҫлӑхӗсемпе мӗнле калаҫ- 

малли ҫинъен канашласа пӑхӑпӑр. Пирӗн пӗр пек, 
пӗр шухӑшлӑ пулса калаҫмалла.

1-мӗш. Ҫапла. Пӗр шухӑшлӑ пулмалла ӗнтӗ... 
лу 300 тенкӗ ыйтатпӑр.

2-мӗш. Ы тларах ыйтма май килмести?
1-мӗш. '5 зн а х  та— ытларах та илме май киле

пуд). (Ш ухӑш а кайса) Тата мӗн ҫинъен калаҫмал- 
лаъъӗха... Ну, йурӗ... кайӑпӑр. Калаҫмаллине ҪУ" 
ҫинъе те калаҫӑпӑр. Вӗҫетпӗр.



2-мӗш. Вӗҫетпӗр.
Сасӑ. Стой! А к  ӑҫта вӗсем вӗҫен кайӑксем!
1-мӗш. М иш кӑ! Такам пире сӑмах^хушат мари ҫак? 
Сасӑ. Сирӗнпе калаҫасщӑн ҫав. Еҫ фронъӗн тар-

кӑнӗсемпе калаҫасшӑн. Сире, укҫа хуръӗсене, про- 
кулшъӗксене калатӑп. Ҫитӗ ун пек вӗҫсе ҫӳреме. 
Вӗҫсе ҫӳренӗ хыҫҫӑн лармалли те пулакан.

2-мӗш. Мӗнле лармалли, ӑҫта лармалла? Ыйтса 
ьӑрмантарнӑшӑн айӑплӑ та...

Сасӑ. Айӑплӑ пулмасӑр. Прорыв пулнӑшӑн есӗ 
айӑплӑ, план тулайманшен айӑплӑ. Пирӗн партти  
Бӗнсе каланӑ хӑшпӗр сӑмахсене итлӗр: 

„Претприйаттисенъе рапоъъисем йухӑннипе кӗ- 
решес шутпа рапо5 ъисене происвотствӑра тытса 
тӑма кирлӗ ӗҫсем туса иртермелле: пролеттарилле 
шухӑшсене вӑйлатмалла, рапоъъисене пролеттари 
опъествӗннӑҫӗ умӗнъе претприйаттире паллӑ вӑхӑт- 
ран кайа мар ӗҫлесси ҫинъен опесаттӗлствӑсем пар- 
тармалла, тата происвотствӑран таракансене оп- 
рллӑ наккасанисем памалли пур майсемпе те^усӑ 
курмалла, вӗсене пойкотласси умӗнъе те ъӑрӑнса 
тӑмалла мар...

Илтрӗри?
1-мӗш. Илтрӗмӗр.
Сасӑ. Тӑнлантӑри?
2-мӗш. Тӑнлантӑмӑр.
1-мӗш. Вадӑ... мӗнлеха капла .. кун ъухлӗ вӗҫнипе 

ҫитрӗ пулӗ-и ӗнтӗ?
2-мӗш. Ҫитрӗ пуд) ӗнтӗ ҫав...

МОЛИТВӐ.
Хӑшпӗр йалсовеьӗсем, клас тӑшман- 

не курмасӑр, тырпул хатӗрлес ӗҫре 
кулаксене хӳтӗлесе тӑраҫҫӗ.

— Ей, турӑҫӑм, турӑҫӑм, ҫӑл мана.
Сӑра тусах асӑнӑп пукрав кун  сана.
Ҫавӑр ман майлӑ йалканаш пуҫлӑхне 
Ҫемҫет унӑн' хайар ъурӑслӑхне.

'5^'ререн тархаслатӑп,
Ӳксех пуҫҫапатӑп.
Хӗрхенсем мана, хӗрхенсем.

„ Манӑн пурнӑҫа ӗнтерсем.
Иалканаш ытла ъӑрсӑрланнипе,

^ан ҫине тӑнипе,
Ултӑ лашаран пилӗк ҫеҫ йулъӗ, 

пур ӑшъикӗм хуйхӑпа тулъӗ.
Ҫырлахсам, турӑ, ҫырлахсам,

!у1ана ан пӑрахсам.
Есӗ пӗртен пӗр шанъӑк.
К у  вӑхӑтра ман пурнӑҫ пит рант,ӑк.

Пӗртен пӗр ывӑла хупрӗҫ тӗрмене.
[^лленменъьӗ ӗлӗк куна тӗлӗкре.
Айӑпӗ те пирӗн нумайах пулман,
‘ ӑкакне те пысӑках курман:

Пӗр ш ӑрпӑк ҫпиъкӑ,
Тепӗр татӑк ҫитсӑ,
Мӑйӑр пек ӑвӑ, 

р. Ҫавӑншӑнах хупӑнъӗ ывӑл. 
турӑ!
темӗнрен те ырӑ.

^злканашне ҫавӑр ман йенне.

Ҫемҫет кӑмӑлне,
Хӑварттар тырӑ!

Пурнӑҫӑма сыхла, ан салат.
'Гутарӑп сан йатпах салат,
Йухтарӑп прака,
Пустарӑп така.

Ей, турӑ, ан пӑрах, ҫӗкле.
'5ӗнтерӗп йалсовет пуҫлӑхне.
тъҫтерӗп-ҫитерӗп
Хӑрӑк пусса сиктерӗп.

Вӑл ъипер май килсен,
Ҫавӑнтах вилсен,
Ҫав каҫнех тӗртӗп колхоса 
Тӑмӑп вӑрӑмах шутласа.

Ей, туррӑм, туррӑм, ан пӑрахсам мана,
Манран ан сивӗнсем,—

Итем ҫинъе тайанса капана 
Пуҫҫапрӗ Йехрем. ^

—  Мӗншӗн хӗсӗрлес Йехрем МатвеЙБа^
Уна тивме— нелъа!
Каҫарас тыррине,
Курӑпӑр хӑҫан та пулин ыррине.
Ун тӳпи  кайтӑр йал ҫине,
Нумаим икҫӗр пӑт виҫе?!—

Ҫухӑръӗ йалсовет пуҫлӑхӗ пухура^- 
Уй, вара.

Кун пек пуҫлӑхсене кнопкӑпа пусмалла. 
Кулакӗсене, Ке-П е-У , есӗ асӑрха.

Санҫинъе шанъӑк! Ҫ. Ш ӑяьӑк.

Куславккари савӑтра.
Куславккари савӑтра постройкомг 

претҫетаттӗлӗ тӗрлӗрен орканпсатсисе- 
не тӗрӗслеме уйӑрнӑ прик^тӑсен ҫпис- 
кисене хӑйпе пӗрле Николайӗв хулана 
илсе кайнӑ та, халӗ прикатӑпа кама 
йамаллисен (пухура суй лн ӑскерсен ) 
хушамяБӗсене пӗлмен пирки унтисем 
аптӑраса ҫӳреҫҫӗ.

ПРИКАТДНА СУЙЛАНД ҪЫН. Ав постройком ьлвнӑ 
килет. Прикатӑпа мана йамаллине ан систӗр тесе„ 
пуҫа сӗтел айне ьикссха.
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Ал]ппинскине хирӗҫ.
4„Каг.кӑн* 13-мӗш № -ьи «Лӗкӗсемпе кирӗксем> пирки) 

Унӑн поет пулас килет:
П ы сӑк вӗреннӗ... нумай пӗлет.

Хӑй ъӗлхин вӑйне курсан тин,
Вӑл ун пагне васкаса килет.

Тӑван ъӗлхери ҫутӑ сӑна 
„П ӑнтӑхнисем " кӑтартнӑ ӑна.

Унъъен вӑл унтан йӗрӗннӗ;
Урӑх ҫӗре кайса вӑрӑннӑ.

*5ӑваш  ъӗлхинт,ен вӑтаннӑ 
Ы тти ъӗлхе ӑшне пытаннӑ.

Самани ҫапла пулнӑ ҫав—
Вӑл ҫисе ӳснӗ пылпала ҫу.

'^ ӗ л х и  пӗъӗкҫӗ а-ьалла,
Ҫ илли ҫавра ҫилле аьашлат.

„Л ӗкӗ те курат, кирӗ к те...
Кӑлтӑк... ҫум курӑкӗ... ҫӗрӗк те “ . 

П урне те хытӑ ъӗпӗтет;
„Ҫ ы рни  ъӗрене ты таймаст“ тет.

„Сӗрӗмӗ, тусанӗ... йӗксӗк“
Пурте унӑн ъӗришӗн хӗсӗк.

'Вӗсен вӑл тасатасшӑн;
Л нъах тасатаканӗ тахшин?

„Пӗрлешсе те вӑл тустарат.. “
Тӗнъе хӗсӗк... пуҫа устарат! 

.„Курни-илтни , сӑнанисем...“
Темӗн ъухлӗ унӑн савнисем.

„П ы тарм аст“ вӑл хӑй нимӗн те... 
Хӑраса тӑмаст, именсе. 

т,Пӑрҫа, тараккан ... хӑнтӑла“ —
Ҫапӑҫат... Кӗрешет унпала.

„К урш а накӗ " те ҫыпӑҫат—
П ур кӗсен-ҫӑпанпа ҫапӑҫат.

„Тапсем ҫапса, кассем йарса“ —
Ӑ^ншӑн мӗн пур хӑватне парса—

Ҫунтарса йарат пурне те —
Никӗсне хӑвармаст— тӗпне те.

.„Еҫре вӑл пулӑш у ы йтат“
Ӳ н та н  вара малалла утат.

„П ӗььен  пуҫпала мӗп тӑван?—
Сурнӑ суръӑк пулан... тӑвӑлан!

Й улташ  хӑ ӑнтан вӑйлӑ пулсан:
„К и рл ӗ  ҫӗре вара кӳл  тӑван“ .

Тӑшман сан нумай йаланах;
Вӗсемпе кӗрешсе йӑпанӑн.

АнБах камш и санӑн тзшман?—
Ӑна лайӑх сӑнаса пӑхсян,—

' ^ 5

Нумай хупахлӑ ҫӗнӗ йышши купӑста.

Патракпа ъухӑнсем марши?—
Ҫапла пек туйӑнат ун шӑрши.

„Кирлӗ пуҫри ш ухӑш “ шухӑ—
Паттӑр пулас тесе шухӑшлат.

Умри аслӑ ӗҫсем ъаплӑ...
Поетсем ҫавӑ ъаплӑ йатлӑ!

Пулсан, хаклӑ йулташ пулӑн...
Халӑх ъӗринъе ӗмӗр йулӑн

„Хӗсӗк ъухне тинӗс пулса 
Пӑтранма“ питӗ хӗсӗк ҫунам—

Вӑл ҫул питӗ хӑруш йунлӑ...
У н пекки  Ленин анъах пулнӑ.

„Ӗҫре хӗвел пек ҫутӑлма;
Еҫлес пулат ҫутӑ кӑмӑлпа.

„Т)ӑн сӑмахӑн суйи ҫук ун...
Сӑвӑҫ пуласшӑн есӗ ҫунӑн!

Ҫавна ш ырат кӑмӑлӑ сан 
Ӑна есӗ питӗ кӑмӑллан!

Тӑватмӗш с ес сана пӳлнӗ 
Капкӑн ҫийӗнъе вырӑн илнӗ.

Ш ан йулташӑм... Кӑмӑлтан шан!—
Есӗ малалла хытӑ шӑван!

Есӗ пирӗн пек пӑнтяхман...
П оег пулас тесе ӑнтӑхнӑ. Н И. Шелепи.

Мӗн вӑл?— Т-е-ем...
Е-ех, йулташӑмсем. Скуънӑ мана, т,исти фор- 

мал)нӑ скуънӑ! Ҫӑварӑм ӗнсе хыҫне ҫитех карӑлат 
пулин те тосатӑ. Теме хямӑн ҫурӑк хуран пек 
ҫамкана ӗненес килми пулъӗ. Ҫуйаҫӗ вӑл, шулӗк 
ай йай пӗрре ш анлаттараппах пӗрене ҫумне. Есӗр 
манӑн кӗрепле шӑлӗ пак аллӑмсене шанаттӑр пулӗ, 
е-ех йутӑ пек ъейе ман вӗсем. Пӳтсӗр вӗсем ман 
пӳрнесем. Пӗрре каҫхине анъах тутлӑ ӑйхӑ харлат- 
тарнӑ вӑхӑгра, ҫӑварӑмран телекрам илмесӗрех 
ӗнсене ъ шса йун кӑларнӑ. Тфу, тепре каласан мур 
ҫийешшӗсене!

А кӑ  калӑпӑр, пайан епӗ кӑнТ)Т,елерте ларнӑ 
Ъухне тӗлӗк курам, опесаттӗлнӑ ӑна ман пӳрнем 
ҫырат. Тф у!— самолъ пӳрне!..

Пӳрне ш уйттаннех ҫиттӗр вӑл. Ун ҫинъен марха 
ман халап. Хӗрлӗьутай, ман ухмах шутӑмпа мӗн 
пур ҫынӗ кунта  хӗрлӗ пулмалла. Кӑмӑлла киллен- 
терме ҫеҫ милитсисен ҫухисем хӗрлӗ.

Вот, вот ак илес сотсвос инҫпектӑрне— ҫӳҫӗ 
хура ун, поттом йуман турпасӗпе хырнӑ пек йап 
йака. Л икпес инҫпектӑрне илсен, конешнӑ Тӑш- 
маккова, тошӗ хура. Ну, хури хура та, ан5 ах вӑт
ҫӳҫне пеке пек енсе хыҫнелле авса 'уна .  ̂ ^

-— Мӗн вӑл ликвитагси н е к р а м ӑ т н ӑ ҫ т ? — Ыйтат
шӗвер пӳрнине каранташ тытса инҫпектар.

—  Л иквитатси; а ликвитатси некрамӑтнӑҫт тата.
—  Пилӗк ҫумне виҫҫӗ хушсан миҫе пулат?
—  Пилӗк те виҫҫӗ.
—  Есӗ кӑҫал мӗнле вӗрентес тенха? „ „
—  Ху вӗрентнӗ пек,— тет курӑсри етем шӗвер 

пӳрнБне сӑмсине ъавса.
Ҫаплакалаҫаҫҫӗ ликвитаттӑрсен курӑсӗнъе. Снаш 

ликвитатси тӑк, так и ликвитатси. Вӗрентӗҫ 
нипӳ;', тет ӗнтӗ инҫпектӑр. Вӗренгӗҫ вӗсем, ’
вӗрентӗҫ. Вӗрентеҫҫӗ ҫав Хӗрлӗъутайсем. Стол 
вӑйсем те:

— Л пат пури, тесен:
—  А п.1т пури...
—  ' 5 ' ”  парха.

Вара хапӑлӗ те пӗтрӗ. Ним те уҫ< 
хуппа  ҫук. Ыйтса пӗлмелле мар. Е-ей, йултзш с^^ 
тосатнӑ мана ӗсӗр кулнӑш ӑн. Ма кулаттӑр ^
ответъексенъен. Каиглинке.
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Вӗсем те вулаҫҫӗ..

СУЛАХАИРАН СЫЛТДМАЛЛА. ТАРКАН; Епӗ хаваслансах ХАМАН савӑтри прорыва пӗт^м еллв те, 
анъах хӑш савӑтрине пӗлместӗпҫке, иӗншӗн тесеь уйӑх хушшинъе 12 савӑтра ӗҫлерӗм.— ПУРОКРАТ:—  
Тӗп Комиттет ъӗнсе каланӑ пирки-и? А-а, епӗ вӑл хут ҫине такҫанах „к  сведению* тесе р^гсогьутси 
хутӑм. Аньах ӑҫтан епӗ ӑна пурнӑҫа кӗртӗпха—исхоташьи номӗрне лартман та...— Ӳ1ӖРӖЛСЕ ҪӲРЕКЕН: — 
Ън малтан впех' савӑьӗсенъи прорывсене пӗтермелле... Ахалӗн ӗд^лекен ҫынӑн пӗр литтӑршӑнах кун 
ӗҫлесси йулса пырат..^— СУЙА УТАРНЕК:— Епӗ утарнӑй прикатӑна 3 хут кӗрсе пӑхрӑм, 3 хутъен лайах 
ӗҫлетӗп тесе тупа турӑм... Манӑн сӑна хаҫатра та ҫапса кӑларьӗҫ... Еп вӑл йеньен пултаратӑп. Еҫлес- 
сине мансӑр та ӗҫлӗҫ... КАХАЛ:— Епӗ тӑнсӑр ҫыни мӗн ҫынсеньен ытлашши ӗҫлеме. Есӗ, есӗ, теҫҫӗ. 
Ҫитӗ мана прорыв тунипе те, пӗтерессине (прорывне) хӑйсемех пӗтерӗҫ.

—  Илтни есӗ ҫӗнӗ хыпар?
—  Нимӗн те илтмен.
■— Илтмен пулсан калам, анъах ҫынна ан кала: малалла „Капкӑна“ та ъерет 

тӑрса каймасӑр памаҫҫӗ, тет.

Кун йышши калаҫусене илтсен ан ӗненӗр. Суйа хыпар вӑл.

малалла та 
ӗлӗкхи пекехКАПКЯН

ИЛМЕ
ПУЛАТ ьерет тӑмасӑрах ИАМЕ

ПУЛАТ
Копператтив ъл®нӗнъе тӑракансене те, ълена кӗрейменнисене те ҫнрӗп 

хакпах сутатпӑр (ҫупталӑклӑх илекенсене 1 тенкӗ те 60 пуса, ҫур ҫуллӑх 
илес текенсене 60 пуса, 3 укӑхлӑха 30 пус).

Атрӗсне то ӗлӗкхинех хӑваратлӑр; Чэбоксзры, Издательству „КАНАШ “.

„Капкӑн“ пйтпис^ьӗкӗ йатне илтсе пурӑнар.

О тветлӑ ретактӑр А. В Л Ҫ Ҫ Ч и й Ӗ В .

Чувашлит Лг 1053 Гор. Чебоксары, тии. № 1 Чувашгосиздата Заказ №  2049 Напгч. 5сОО экз.



— Намӑс мари сире, 
прокуяшъӗксене,ӗҫ вӑхӑ- 
тӗнъе ӗҫсе ларма?

Епӗр, проиу/ии-ьенсем, хуйха пирки ӗҫлетпӗр: Пире савӑтра йулашни нунсем 
ӗҫлеттереҫҫӗ пу/ь тетпӗр.


