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Кунта утарнӗксе»; ҫапни лере (йут пати алӗх,.а) сисӗьет.



П Р О М Ф И Н П Л А Н
Ентри Ентнпӗ ш апш урӑ шуралса кайнӑ. Топ- 

топ-топ! пӳрте ъупса кӗъӗ те, аллинъи хаҫата 
лашт пӑрахса, и к  аллипе пуҫне йарса тытрӗ.

—  Мӗн пулъӗ?— ыйтрӗ ҫӑмах ҫӑрма пӑрахса 
арӑмӗ.

—  Пӗтрӗм— терӗ Е нгип .— Под>шевик пултӑм!
—  Ох, мӗн пулъех апла?— ахлатат арӑмӗ. —  

Хайар ӳкрӗ  пуд>...
—  Хайар ӳкни пе  санӑн... И лтетни— под^шевик 

пултӑм!..
—  Ай, гур-тур -тур ! Мӗнле апла пулса карӑн?
—  Пултӑм ҫав. А к  пӑх!— ҫӗре ӳкнӗ  хаҫатне илсе, 

хӑйне кӳрентернӗ саметка тупрӗ те, ҫилӗллӗ, ъӗт- 
ренекен сассипе вулама тыгӑнБӗ:— „'5 ӑ п та  ҫапас 
ӗҫӗн промфинпланне пӗтӗмпех тултарар: промфин- 
плана тултарасшӑн тӑрӑшни —согсиалисӑмшӑн тӑ- 
рӑш ни п у л а т * ..

Илтетнн мӗн ҫы рнине.
—  Ҫырнӑ пулин.
—  Ухмах есӗ! '5 а пта  ҫапас промфинплана тул- 

тарма епӗ те пулӑшрӑм. Тапак, ҫитсӑ, сахӑр ну- 
майрах илес тесе, епӗ 500 ытла ъӑпга ҫапса па- 
тӑм. Ҫав 500 ъӑпта ӑҫта кайатха?

—  Тавар тултарма пуд^.
—  Тавар тултарма ҫав— сотсиалисӑм тума кайат.
А к  мӗнле ӗнтӗ ӗҫсем— аттем ӗлӗк ъапта^ хуҫи  

пулнине манса, совета ъӑпга ҫапса пулӑшрӑм, е!
Ентри Ентипӗ йӑвӑррӑн сак ҫине пырса ларат те 

шухӑша кайат. Лайӑхрах шухӑшламалла пултӑр  
тесе, арӑмне паранкӑ кӑларма кайма хушат.

Совет Сойусӗнъе кӑҫал ҫавӑн ъухлӗ паранкӑ пул- 
Ъӗ, тенӗ ъухне, мзн паранкӑ ҫинвен ан калаБъӑр...

Арӑмӗ, ҫӑварне уҫнӑскерех, хирӗҫ ъӗнме хӑйай- 
марӗ.

—  Урӑх кӑлармӑпӑр. Кайах. Апату паҫӑрах пиҫ- 
нӗ пуд). Ҫийер!— терӗ Ентип сассине ҫемҫетсе.

'5ӑнах та апат ҫиме вӑхӑт ҫитни хӗвелтен 
те паллӑ, пӳртри сехетрен те паллӑ. Ав, Ентип 
пӑхат те сехет ҫине, сехеъӗ ти к-ти к-ти к !— тесе 6 
сехетрен те иртсе кайнӑ. Т ик-тик-тик!..

—  Сотсиалисӑм пулас вӑхӑт патнелле шӑватӑни?— 
терӗ Ентип сехете— промфинплан срокӗсен виҫи 
пулас терӗни? Комуниссене йурас терӗни?..
^ Сехетне йарса илБӗ те, ъонкӑр! тутаръӗ ҫӗрелле. 
Йӑн-йӑн-йӑн йӑнӑшса илъӗҫ сехет ҫапмаллисем. 
'5онкӑр-ъонкӑр! Ентип сехет ҫине хӑпарса тӑнӑ.

— А к  сана промфинплан срокӗ, тет, ак сана 
тик-так!...

Арӑмӗ питне саппанпа хупланӑ у-у! тесе йур- 
лат. Урнӑ упӑш кине ъарма хӑрарӗ. Ара ӑҫтан да- 
ран вара ӑна.

—  Антар апатна!— хӑтӑрса тӑкрӗ арӑмне.
Кӑвар ҫинъе локӑртатса вӗрекен йашкана антар-

са сӗтел ҫине лартсассӑн, Ентип апатне сыпса пӑх- 
масӑрах:

—  Тӑвар йар!— тесе кӑш кӑрса тӑкрӗ.
—  Тӑварӗ...
— ^А н хирӗҫсе тӑр. Шеллетӗни мӗн Совет тӑвар- 

не. Йар уҫипех!

*  *
Сак ҫинъе нумай ларайман, тула тухса ш ухаш - 

■ лас килнӗ Енгипӑн. Тулта уҫӑ. Уҫӑ сывлӑшра п уҫ -  
ри шухӑшсем те уҫӑлаҫҫӗ,

Кцлкарти варрин^и ватӑ йӑмра саралнӑ шулҫи- 
сене уйӑрса ҫӗрелле пӑрахма тытӑннӑ. Хӑма витнӗ 
сарай ҫийӗн вугӑ шашанӗсем ҫине хӗвел ӳкнӗ.

Килкартипе утса пыраканскер Ентип сысна ҫине 
пырса тӑрӑннӑ.

—  Ах, ш уйттан сысни!
—  Арӑм!— терӗ паранкӑ кӑларса тӑракан арӑмӗ 

патне ъупса пырса.— Есӗ вӗт сысна илтересшӗн 
пултӑн!

— Ма? Каллех сӑтӑр туни  мӗн?— хӑраса ӳкрӗ  
арӑмӗ.

—  Сӑтӑрӗ нумай. Ара, респуплӗк ашран антӑ- 
)анӑ вӑхӑтра епӗр сысна усратпӑр. Тӗлӗнмелле! 
Ласарти аш... Совет ашӗ ан пӗттӗр тетпӗр. Аш а  
пасартан илсессӗн (килте тумасассӑн) созет ашӗ 
сахалланма пултарат,— ун ҫинъен ш ухӑш лзма лӗл- 
мен. Сысна усраса совета усӑ кӳретпӗр, е! А х , 
тӑманасем! А к  ыранах пусса пӑрахам сыснине. 
Ай-ай-иай— мӗнле йӑнӑшсем тӑватпӑр, а?

Апгӑранипе Енгип паранкӑ кӑларма тытӑнъӗ. 
Сысна ҫури пысӑкӗш паранкӗсем каш ни ҫеҫкерен
3-4-шар мӑшӑр сирпӗнсе тухаҫҫӗ.

Енгип шухӑша карӗ. 
у  •«.; —  Паранки нумай тухат те ха, анъах Совета 

Савӑнтаратпӑр кунпа. Советӑн паранкӑ тӑвас планӗ 
тулат капла.

—  М атка !— терӗ те, арӑмӗ картах сикрӗ.— М атка, 
пӑрах паранкуна кӑларма. Пӑрах тетӗп сана— ил-
тетни?

—
— „Мз“ тесе сурах калат. Иур айнех йултӑр. 

Кирлӗ пулсан укҫан илӗпӗр. Комуниссем: пирӗн

„ 1 0 0  п р о ъ ъ ӑ н ' * .

—  Пирбнсавӑт промфинплана 100 проЪ' 
Ъбнбпех пурнӑҫа мбртрб. 

*5бнахи?
—  ^ӑнпулмасӑр; машшин тсехббО проЪ' 

Ъӑн, хатӑрлекен тсох 40 про-ьъӑн,—  
тбмпв 100 про^БЪ н̂ пула?.
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Арӑмӗ васкаманнине кура, Еятип тӑвар сулан- 
ъине илъӗ те, тӳрех йашка ҫине ӳпӗнтеръӗ.

—  Пӗтӗм тӑвара ҫисе пӗтерем! Совет тӑварсӑр 
йултӑр! Тӑварсӑр промфинплана пурнӑҫа кӗртсе 
пӑхтӑрха. Хӑ-хӑ!. Ҫӑкрине те... пӗтӗмпех касса тул- 
тар. Пӗтӗм Совет ҫӑкрине ҫисе йарам!

Ҫӑварне ҫӑкӑр ъыхса тултарса тӑварлӑ апата 
лӗпӗрт-лӗпӗрт сыпаЕ Нумайах сыпаймарӗ, хӑсма 
тытӑнъӗ. Хырӑмӗ тӑвар йарса тултарнӑ апата 
йуратмарӗ.

—  Ой, вилетӗн!.. Мӗнле сыхламастӑн... Хуна хӗр- 
хенместӗн пулсан, хырӑмри аъама хӗрхен. Ой, ой1

—  Аъа, аъа! Мӗн вӑл аъа?— шухӑша кайат Ен- 
тип. Ҫитӗнсен мӑн ҫын пулат. Сотсиалисӑм тума 
пулӑшат. Пирӗн респуплӗкре 5 ҫуллӑх план вӗ- 
ҫӗнт,е етем хисепӗ ҫавӑн ъухлӗ пулмалла тенӗъъӗ 
пӗр хаҫатра... Ман арӑм хырӑмӗнъи аъа та ҫав 
хисепе кӗрет ӗнтӗ...

—  Арӑм!— терӗ.— Ухмах есӗ! Аъа тӑватӑн. 
парам сана совет вал)Д,и аъасем туса пама!

Иарса илъӗ те арӑмне ҫӳҫрен .. ех, сӗтӗрме 
тӑнъӗ! Сӗтӗрет те сӗтӗрет. П ӳрт ъӗтренсе 
ларат.

Сӗтел патӗнъе ларакан куш акки  те хӑраса ӳкнӗ. 
Ку историрен хӑтӑлма пулмӗши тесе, пӗрех сик- 
рӗ те вӑл кӑмака патнелле те, анъэх сикни вырӑн- 
лах пулаймарӗ — Ентип ури айне кӗрсе карӗ.

Ентипӑн ҫилли вара арӑмӗ ҫинъен куш а к ҫине 
куҫса ларнӑ.

—  А-а! Есӗ-иха! Ш ӑшисем тытатӑн. Совет ты р- 
рине сыхлатӑн. Утарнӗк! А к  парам сана Совет 
тыррине сыхлама!

А к

ты-
ҫеҫ

X в а т т е р

Ҫывӑрма выртас умӗн,
— Нта!.. тесе шухӑш а кайрӑм  
Вара ъун тулаш нӑ ҫемӗн, 
Ҫапла калам-ха терӗм.

Хваттер ман виҫесӗр пӗъӗккӗ, 
Ҫемйепе пурӑнма йурамаст: 
Картсӗр пекех тӑвӑр ӑшъикӗ, 
Й ы т выртсан— хӳри вырнаҫмаст.

Т)унӑм туллашнӑ вӑхӑтра, 
Лӑпланам, тесе тапак ъӗртсен, 
Тӗтӗм тӑрат йарӑнса.... 
Сирлеймест пӳръӗ пӗт,ӗкрен.

'5улм ек-хуранӗ , ҫӑкри, йаш ки, 
Ҫӑпати, тумтир, ура тӑли,
Ҫӗтел, пуканӗ, шыв катки,
Й ун  ӗҫекен отрет: пӑрҫи, хӑнкли;

Х ур а  кӗпейӗм, ҫӗрулми усрасси 
Инҫе мар— кӑрават айӗнъе.
Аъипъи, вуласси, сывлӑха упрасси.
Пӗтӗмпе мӗскӗн пӳртӗнт,е.

Хваттер ман пӗъӗккӗ виҫесӗр, 
Ҫавӑнпа курман епӗ канӑҫ. 
Унта тӗттӗм, шӑрш, тӑвӑр, 
с-ҫлеме май ҫук... хӗн пурнӑҫ.

И л е н к е й  П,

Куш ака хӑвалама тытӑнат. Куш акӗ тараЕ Ентип  
хыҫҫӑн. К уш а к алӑк патне, Ентӗп алӑксулли ҫине... 
куш ака  тытмахланса пуҫӗпе алӑка йар уҫса йарат. 
Куш акӗ ҫенӗке, унтан тула. Ентипӗ те унта. Ты- 
таъъӗ те пуд, усал куш ака— тӑпра муклаш кинъен  
такӑнт,ӗ. Коптӑр-ҫот! тутаръӗ йӑвӑр кӗлетки ҫӗр 
ҫине.

— А-а! Ҫӗр! Совет ҫӗрӗ! Совета тырпул туса 
паратӑн. 5 ҫуллӑх планшӑн ӗҫлетӗн. Комсомолӗс 
пулас тетӗн!— пӗтӗм вӑйран ъышат ҫӗре,

Арӑмӗ ҫӳҫне-пуҫне салатса йанӑскер, кӳрш е  
Ъупат.

Кӑш кӑрат Ентип. '^арӑима та пӗлмест —ъы ш ки  
хӑпарса тухнӑ.

'5упса  пыраҫҫӗ те пускилсем Ентипе ъарма ты- 
тӑнаҫҫӗ. Ентип ъарӑнмасЕ Вара, ним тума аптӑ- 
раса, ъӳреъесӗр хампара хупса питӗрсе илеҫҫӗ ӑна.

Хусанта ухмахсен ҫуръӗнъе ларат халӗ мӗскӗн 
Ентип. Тивер мар ӑна. Лайӑх ларат вӑл унга.

Й ӑ в а н - М у ъ и .

Вӗсен кӗрешӳвӗ.
Кире савӑтӗнБе 52 рапот,БН 

ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем авкустра 28 кун 
(ҫын) прокул тунӑ. Ҫен^апӗрБъен 
ҫулталӑкри плана 42 проБЪ&н 
ҫурӑ ҫеҫ тултарнӑ.

'Ш упаш карпа Канаш ра ъаҫтнӗксем 
хваттер укҫи хӑпартса йанӑ пирки 
сахал ш алу нлекенсен пурнӑҫӗ пит 
хӗсӗк.

Атминистратсипе савком прокулшъбксемп^^;^ 
пуҫран шӑлса, аъашласа кӗрешеҫҫӗ. V
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Б  ы Д) а к  а н с е м:

Й У Т  П А Т Ш А Л А Х  К А П И Т А Л Е .
*(Театӑрӑн кӗҫӗн форми вад)Л)И пӗъӗк вӑйӑ)

Тонк, Кенри, П риккет (фашшиссен претставиттӗлӗ), Т^еҫтер (сутуилӳ палаттӑх
претставиттӗлӗ).

Т  0 н к. Кенри! Каллех М ускав каланине ратио 
тӑрӑх итлетӗн! Пӑрах ӗнтӗ итлеме!

К  е н р и. Каҫар, миҫтӗр Тонк (ратиона ъарса 
лартат),

Т  0 н к. М иҫтӗр Т)еҫтӗр! М анӑн пӗлес килет—  
йулаш ки ӗҫсем пирки  сутуилӳ палатти мӗнле реш- 
шени йышӑнт,ӗха?

Т) е ҫ т  е р. Епӗ каларӑмиҫ— Совет Сойусӗ сак- 
касӗсене тултарса йатӑмӑр тесе.

П  р и к  к  е т. Мӗнле? Пӗтӗмпехи?
"5 е ҫ т  е р, Пӗтӗмпех.
К  е н р и. Епӗр вӗт урӑхларах...
Т  о н к. Есӗ мӗн каласшӑнне тӑнланаймастӑпҫке.
^5 е ҫ т е р. Халех тӑнлапӑн. Йамалли машшин- 

сене пӗтӗмпех епӗр йатӑмӑр, анъах машшинӗсен 
Ъи кирлӗ пайӗсене, винтгисене йамарӑмӑр. Мӗн- 
шӗн тесен...

К  е н р и... Вӑл винттӑсене мӗнле тумаллине  
епӗр ҫекретра тытатпӑр, вӗсемсӗр пиртен илнӗ 
машшинсем ӗҫлеме пултараймаҫҫӗ.

Т  0 н к . Н у, Кенкри, санӑн пуҫу ӗҫлет.
К  е н р и. Ана шухӑшласа илме йӑвӑри мӗн?
П р и к к е т .  Хам йенъен епӗ Совет Сойусӗн- 

ъе контр-раҫветкӑ орканисатсилесси ҫинъен прик- 
кас патӑм.

Т о н к. Н у, апла пулсан епӗр вӗсен паллӑ 5 
ҫуллӑх планне ывӑткӑнгарса йаратпӑр.

I Ы вӑткӑнтаратпӑо.
П  у  р т е < Паллах ӗнтӗ вӑл.

I Пулмӗ темелли ҫук.

Т о н к. Халӗ ӗнтӗ хамӑр тунине ӗҫре курӑпӑр. 
Кенри, есӗ машшинсене йанӑ наклатной хута алла 
илтӗни?

К  е н р и. Та! Ха.д анъах хупӑ  паккетпа илсе 
килБӗҫ. (Тонка паккетне парат).

Т о н к. (паккетне ҫӗтет те, вулатк „К о сто р к  
атрӗсӗпе 4 пӑрахут тавар тийеиӗ. Пӗтӗмпе 18.500

вырӑн. Иӑвӑрӗш 20.000 тонн“ . Ҫапла. К у ? К у  мӗн? 
Ай-уй! М аш ш ин пайӗсене, винттисене тийенин 
наклатнойӗ тем?! Кам тийеттернӗ? Кенри, халех 
пӗлсе кил.

К  е н р и. Халех. (тухса кайат).
"5 е ҫ т е р. Тӗлӗнмелле!
П р и к  к  е т. Нимӗн те тӑнланаймастӑп.
Т 0 н к. Кунта пӗрпӗр йӑнӑш йапала пулса 

кайнӑ.
К  е н р и Гкӗрсе). Каласан та ӗненмелле мар.
П у  р т е. Мӗн пулнӑ? •
К  е н р и. Рапоъъисем, епӗр машшинсене винт 

тисемсӗрех йанине сиснӗ те, склатсене ҫавӑрса 
илсе, хурал тӑракансемпе пӗр пулса, хӑйсем ирӗ- 
кӗпех машшинсен винтгисене илсе тухса, пӑра- 
хутсем ҫине тийенӗ.

Т о н к. Тавӑрӑр кайалла пӑрахутсене!
К  е н р и. Тавӑрма май килмест. Пӑрахуъӗсем 

советӑн.
Т 0 п к. Рапоъ5 Исене арӗслӗр!
К  е н р и. Пулас ҫук. 10.000 ҫынна пӗр тӑрук 

ӑҫтан арӗслен ӗнтӗ.
Т 0 н к. Ах, шуиттан! Мӗн тӑвасха ӗнтӗ?
"5 е ҫ т  е р. Нимӗн те тӑнланаймастӑп. Пирӗн 

плансем пурте нимӗнле усӑ та кӳреймеҫҫӗ иккен.
П  р и к  к  е т. Ҫапла пулмалла ҫав, (Репротук- 

тӑр ҫатӑртатма пуҫлат)-
Р а т и 0. Алло, Алло. М ускав калат, Мускав 

калат. ВЦ С П С  ратиостантси. Прорыва пӗтерсе 
хутӑмӑр. Пирӗн промышленнӑҫ 5 ҫуллӑх планӑн
3-мӗш ҫулне кӗрет. План 100 проъъӑнӗпех тулнӑ, 
5 ҫуллӑх план 4 ҫулта тулатех!

Т 0 н к. К у  манӑн хӑлхана ахад, илтӗнети?
^5 е ҫ т е р. Тӗлӗнмелле.
П р и к к  е т. Анланмалла мар.
Т 0 н к, Мӗн пулт,ӗ ӗнтӗ ку?
К  е н р и. Ку, миҫтӗр Тонк, „к р ы ш к ӑ “  (ҫивитти). 

Астӑватӑн пу .ъ --ун  ҫинъен хӑвах калаҫатӑнт,ъӗ. 
Ҫав „кр ы ш кӑ " пулъӗ ӗнтӗ. Пнре хупакан „ҫивитти“.

П у ш т б  а к $ н 1 ӗ.
—  Пайан ҫитес уйӑха вадд,и икӗ ҫӗр тепкӗлӗх 

хаҫат ҫырса саккас йаратӑп,— тесе куккӑр -м аккӑр  
ҫыркаланӑ виҫ-тӑватӑ ҫӗрте хуратса ҫырса пӗтӗрнӗ 
саккас хутне саркаласа пӑхкаласа ларат пӗр ҫам- 
рӑк шӳртӗк.

Унъен те пулмарӗ алӑка уҫса пӗр хастар ҫын 
пырса кӗТ)ӗ.

—  Манӑн, уйӑх иртсе кайрӗ, пӗр хаҫат та ҫук, 
ӑҫта кайса ҫӗтнӗ,— тесе куш илинъен пӗр х у г  та- 
тӑкӗ кӑларса ывӑтрӗ сӗтел ҫинелле.

Хайхи ш ӳртӗк хута ҫавӑркаласа пӑхнӑ хыҫҫӑн: 
хаҫат санӑн пӳр, терӗ. Кӑларъӗ те тыттаръӗ.

Епӗ ъӑтаймасӑр: манӑн та нумайран ҫухалса 
пурӑнБӗ, тавай тупса пар, терӗм, хам ҫырӑнса ил- 
мен пулсан та.

Мана таҫтан кивелнӗ хаҫатсем тупса „ҫакна пар- 
са йарам. Йурати?— тесе ,,Правтӑ“  хаҫат тыттаръӗ. 
(Тата иумай пулса иртрӗ пӗр самантра кун  пек- 
кисем. А н б зх  пурне ҫырас мар пуле).

Епӗ ӳркенмесӗрех „ы тла та интереслесе кайнипе  
ыйтса тӗпъеме тытӑнтӑм, унпа пӗрлех кӑш т ӗҫӗпе 
палашса тухрӑм .

—  Мӗнле сирӗн кӳнта малтанах камсем ӗҫленӗ? 
тесе ыйтӑрам.

Малтан кунта ман лек ҫынсем мар. Тептесем, 
ӑнлӑ нуҫлӑ ҫыисем сҫленӗ. Вӗсем халӗ аслӑрах 
вырӑна кайнӑ. Кунта шалуйӗ ҫӑпата илсе тӑхӑнма 
ҫитмест. Тата ӗҫӗ пулсан калама та ҫук пӗтсе 
лармалла тесе тухса тарт,ӗҫ, терӗ ш ӳртӗк.

—  Мӗнле халӗ ӗҫсем лайӑх пыраҫҫӗ-и? Есӗ такӑн- 
мастӑни? Сзна шалу хуш рӗҫи?-терӗм .

—  Ӗҫсем лайӑх пыраҫҫӗ. Куллен халӑх тул и й а х , 
йӑлтах хаҫат илме килеҫҫӗ. Епӗ хам вӗренсе ҫи- 
теймен те ха тен... Ш алу хушасси паллӑ мар, 
хушмасан та пӗр виҫ уйӑхлӑха тепле те пур.ӑнл^а 
пудат аслӑрах вырӑна куҫиБен,— терӗ.

Ӗҫӗсене тсрӗслесе пӑхсан: нимӗн майне те ту- 
паймарӑм.

—  Ӗсӗ, акӗнт, мӗн ъухӗ илетӗн уйӑхне?
—  Вунҫиъӗ тенкӗ те ҫурӑ.
—  Ӗҫне мӗнле ӗҫлетӗн?
—  Вунҫиъӗ тенкӗ те ҫурӑллӑх, терӗ.

П е х т е р  Л ӑ р и в а н ӗ .
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Утарнӗк— Николай Укотнӗк.

Ухтеркке хапхи умӗнъе,
Урам варринъе,
Авалтан ларат ъавсавай—
Мӗн ъухлӗ пуҫҫапнӑ ӑна, ай-ай-ай! 

Ҫап-ҫутӑ хӗреслӗ,
Илемлӗ тӗслӗ 
С^иркӗвех мар та)
Тавралла карта.

Алӑкӗ ҫинъе Николай Укотнӗк, 
Те... утарнӗк,
Те... тунӑ вӑл супотнӗк:
Аллисем хура,
Урйсем ҫара.

Мескомӗ те хӗрхенмен старике 
Илсе парайман ҫӗнӗрен атӑ.
Хӑй вӑл вӗт питӗ тӗ ватӑ 
Пӗлеймест те пулас сойус

йӗркине. 
[улахай аллнне тытнӑ кӗнеке, 
е, хут пӗлменлӗхпе кӗрешме? 
уҫӑ ҫара, нимӗн ҫук.

Тлеймен пулас картус к у  ъух. 
Тумтирӗ ҫансӑр,
Тавӑр та ансӑр.
-  Ей, тур  тур,
Ҫитмест вӗт мануфактур! — 

1ӗрхенсе ирте кула к Й акур .
Ей, шветтой М йккоД)ай!—

Хӗрес хывса тархаслат кукамай. 
— Ме сана укҫа,
Ҫӑл таамӑкран ман куҫа!—
Ш уҫ укҫа пӑрахат йӳтнӗ

Ҫтаппан
Й ури килнӗ пуҫапма таҫтан.
У котнӗк ъӗнмес
Ара...
Мӗн... вара?

Т)ӗлхеллӗ тӑвайман хутош нӗк.
—  Атте, атте!
Хӑпарат вӗт пӗлӗте!—
Кӗрхи ҫӑмӑр каҫхине

Крах.хине
Т)упса ҫитрӗ килне 
Ҫырмари мулъаран 
Улахран.
—  Мӗн?!.—

Тӗлӗнт,ӗ ашшӗ, ӑйхӑран вӑранса, 
Тӗлӗкне манса.
—  Арна.

'5авсвайра...
М ӗ-н-н-н.,.
Пӳлӗнъӗ Крахкине

,,Крахвине аш ш ӗ—Мӗкӗте  
(Емӗрне кӗмен ӳкӗте),
Ҫавах та пулин кӗҫӗр-каҫ,
Унпала пӗрле Укаҫ,

Кулаксем, тырӑ хыснана парас мар тесе, 
тыррисене пытарса пӗтереҫҫӗ. Хаҫатсвн^вн.

Крахвине,
Сахвине
Утрӗҫ ъавсавай йеннелле,
Пӑъ ҫӗрле.
—  Тавтапуҫ!

Кунтах ухтармӗҫ.
Икӗҫӗр пӑт...
Йухман мар 
Сахалах ман тар,—

Иерипен хупрӗ ъавсавай алӑкне 
Ухтеркке ;
—  Ухтарсах тӑмӑпӑр.
Ахалех тупрӑмӑр.

Кӳл лашуна!—
Ш ӑп пырса тӑъӗҫ:
Крахвине ашшӗ-Мӗкӗте 
(Емӗрне кӗмен ӳкӗте),

Ҫавах та пулин кӗҫӗр-каҫ, 
Унпала пӗрле Укаҫ,
Крахвине,
Сахвине-^

'5авсавай умне.
Ҫапла турӗ кӗҫӗр каҫ „супотнӗк" 
„У тарнӗк“
Николай укотнӗк.

Ҫ. Ш ӑпьӑк.

Ъ е л х е п е  ъан  ҫ а п а к а н с е м .
Сотспалисӑмлӑ ӑмӑртӑвӗпе утарнӗъӗствӑ 

пирки  хӑшпӗр ҫӗрте паха сӑмахсем каласа, 
паха ресол)утсисем йышӑнаҫҫӗ те, кайран ӗҫне 
вӑйлатасси манӑҫа йулат.

энтракан ъана ъелхемпа ҫапкаларӑм та, халӗ ӗнгӗ... ъ^н ҫапм 1ллинъен анма та йура1 .̂



К у л а к а н  а ь а
Ш ӳрпе Мӗтрин аъи виҫӗмкун ш култан питӗ веҫ- 

ҫолӑ тавӑрӑннӑ. Калас пулат— унӑн куҫӗсем йал- 
кӑш са кӑна тӑнӑ. Кулмаллипех кулнӑ.

Кӑна кура— Ш ӳрпе тӗлӗннӗ. Мӗн хӑйамаъӗ пул- 
нӑ кӑна тенӗ вӑл. Аъи унӑн лӑпкӑскер пулнӑ. Ы тти  
хӑшпӗр аъасем пек урамсенъе унта-кунта ҫапка- 
ланса ҫуремен. Купӑста Унеҫҫин картине хӑйар 
вӑрлама кӗнине те илтмен ывӑлӗ ҫинъен Ш ӳрпе. 
Киле тавӑрӑнсан йаланах хут  таврашӗсемпе тӑр- 
машса ларнӑ.

Виҫӗмкун пӗртте апла пулман. Апат ҫинӗ ҫӗрте 
те темӗн пирки пӗрмайах кулкаласа ларнӑ. Апат 
ҫисе тухсан та хӑйне 'ларма вырӑн тупаймасӑр 
аптӑранӑ пек кулкаласа ҫӳренӗ...

Аъи ҫине пӑхса тӑрсан тӑрсан, Ш ӳрпе  ъӑтайман, 
аллинъи ҫӑпатине саплама пӑрахсах ывӑлӗпе ка- 
лаҫма тытӑннӑ.

Ратне хӳттин-5е.

— Епӗ Б ҫул хушши хамӑр хапрӑкрах 
урӑк хапрӑка куҫмастӑп 

есе ал пусса патӑм. 
—  Ухм£х1 Тгректӑр йыску урӑх вы- 
рӑна куҫсап та пӗрлв куҫас мар
втӗни?

—  Есӗ, Хветкка, мӗскер ҫинӗ пайан?— тесе ыйтнӑ 
вӑл ывӑлӗнт,ен.

Ывӑлӗ тӗлӗннӗ:
—  Мӗнле „м ӗскер ҫинӗ“ ? Хӑвӑрпа пӗрлех ларса 

ҫирӗмҫке хад,... Паранкӑпа уйран ҫирӗм. Ай кур- 
марӑии?

—  Ӑна кӳрасси куртӑм та, ҫапах... есӗ темскер 
ҫинех пулмалла пайан!

—  Есӗ ма апла калатӑн?
—  А  ху  мӗншӗн пӗрмай кулатӑн?— Ш ӳрпе  ҫапла 

каланӑ та— ывӑлӗ каллех ҫемҫен кулса йанӑ... Шӳр- 
пене к у  вара саҫҫомах тарӑхтарса пӑрахнӑ! _Шарт! 
тутарнӑ вӑл шӗшлине ҫӗрелле.

— Т)орт, терӗм-мӗн терӗм! Кала луБъӑ, мӗнрен 
кулатӑн? Мӗншӗн тутуна йӗретӗн?

—  Ахале-ех,— тенӗ ывӑлӗ, малтанхи пекех кул- 
каласа.

Ш ӳрпе  ывӑлне аллинъен ҫавӑрса тытса, хӑйӗн 
ҫумне туртса лартнӑ.

—  Калатӑни есӗ пайан, каламастӑни?
—  Мӗн каламалла?
—  Мӗн сӑлтавпа ес ҫав тери йӗрӗлсе ҫӳретӗн? 

Кала луъъӑ: ӑҫта мӗнле сӑтӑр турӑн? Кала!— хӗр- 
сех пынӑ Ш ӳрпе.— Есремет пӗлет сире, хад,хи аъа 
пӑъана! Есӗр темӗн те хӑтланаттӑр пуле ирӗкре? 
Сирӗншӗн ответ ты т вара кайран. Иу, кала тетӗп!

Ш ӳрпе  швӑлне аллинъен тытса хытӑ пӑъӑртарӗ. 
Хӑратса та пулин пӗлес килнӗ унӑн ат,и мӗншӗн кул- 
нине. Анъах аъи, ашшӗ ӑна аллинъен ыраттар- 
маллах пӑбӑртасан, вӑшт! сиксе тӑнӑ та ура ҫине, 
кула-кулах, сылтӑм аллин шӗвӗр пӳрнипе ашшӗне 
йунанӑ. •

—  Асту, атте,— тенӗ вел.— Кӑварпа выд,ама йу- 
рамаст, кӑвар вӑл пӗҫертме пултаракан йапала. 
Т)ӑнах ӗнтӗ, есӗ манӑн атте, ҫапах... ҫапах та, атте, 
РФССР ӗн уколовни котексӗн 146-мӗш статйи ҫап- 
ла калат: „Ат,асено^ӑурийех ҫапсан, хӗнесен, йе 
тата ҫавӑн пек ыраттармалли ӗҫсем тусан— 6 уйӑх 
таран5ъен ирӗксӗрлесех ӗҫлеттереҫҫӗ, йе ЗООтенкӗ 
таран штраф хураҫҫӗ...“ . Ҫавӑнпа та, ҫакнашкал 
хулран пӑъӑртаса ыраттарас таврашӗнъен кӑштах 
асӑрханкалас пулат...

Ш ӳрпе кӑна илтсен ахад, те пы сӑк куҫӗсене та- 
ъарса пӑрахнӑ. Нимӗн те калайман. Ывӑлӗ малал- 
ла ҫапла каланӑ:

—  К у  пӗрремӗш п ункт  пултӑр. И ккӗмӗш  пункт 
санӑн ыйту пирки  пулат. Итле ӗнтӗ лайӑхрах, 
мӗншӗн тесен манӑн санпа аппаланма вӑхӑт нумаЛ 
мар, халех саҫҫетанине каймалла... Н у, итле!

...Тытӑннӑ вара каласа кӑтартма.
—  Есӗ, атте, Пад,д,асен М и кки не  паллатӑни? Ман 

пата вӑл ъас-ъасах килкелетхавуҫ...
—  Паллатӑп. Вара мӗн?
—  Епӗр ҫав М иккипе  иксӗмӗр хамӑр йалӑн тырн 

хатӗрлемелли планне 85% ытларах тулгарсн 
патӑм ӗр..

Ш ӳрпе  ку  сӑмахсене илтсен йалтах сиксе тӑна.
^—  Ан лӗпӗртет! Мӗн, мана ухмах вырӑнне хурН' 

тӑни?— тесе кӑш кӑрса тӑкнӑ вӑл. —  Ӑҫтан есӗр 
пек тума пултарнӑ, мӗн сӳпӗлтететӗн?! '^ӑнах та, 
налсоветӗнъе виҫӗы кун  илтрӗм епӗ, плана 125!*̂  
тултарнӑ тенине...

Ывӑлӗ каллех ҫемҫен кулса илнӗ.
—  Виҫӗмкун 125% пулнӑ, пайан ӗнтӗ 210“/о- 

85% — пирӗн. ПаД)Д,асен М и кки п е  иксӗмӗрӗн вӑл-



— Ан лӑрка!
— Пӗртте лӑркамастӑп. '^ӑннипех калатӑп сана, 

Бӗрне хури тӑршшӗ суймасӑрах...
—  Ухмаха йертесшӗн есӗ мана!
—  Йермесен те пултаратӑн.,
—  Тага ма суйатӑн ху?— вӗриленсех пынӑ Ш ӳр-  

пе. Ывӑлӗ ъӑнзх та суйат пуъ  тесе, тарӑхнипе, 
вӑл ҫитмӗл ҫиБӗ ъалӑш ҫӳллӗш ту  ҫине ъупса  
хӑпарнӑ пекех хашкама тытӑннӑ... Анъах ывӑлӗ 
ӑна лӑплантарнӑ.

—  Есӗ, атте,— тенӗ вӑл кулкаласа,— пустуй ан 
хашка. Итлес килет тӑк-итле, вӗҫне ҫитиБъенех 
каласа кӑтартма пултаратӑп, итлессӳ килмесен...

—  Ҫуйха еппин, вӗҫне ҫитиъъенех!
—  Еҫӗ, атте, ҫапла пулъӗ... Суймастӑп...
—  Лӑӗнле пулъӗ?
—  Каҫхине епӗр М и кки пе  иккӗн ш култа ҫтена 

хаҫаъӗ ҫырса лартӑмӑр...
—  Есӗ мана тырӑ ҫинъен кала!
—  Тӑхта, тырӑ ҫин§ен те пулӗ... Ҫтена хаҫатне 

ҫырса лартӑмӑр та— сисмен те, ҫурҫӗрелле сулӑннӑ 
Киле килме тухрӑмӑр та— темрен, М и кки  ҫырмапа 
килес, терӗ. Еп килешрӗм...

—  Есӗ тырӑ ҫинБен кала!..
—  Тӑхта, тырӑ ҫинБен те пулӗ... Ҫапла вара, 

ҫырмапа килес терӗмӗр. Ҫырма тӗпне антӑмӑр 
та— тура темскер ҫутти курӑнъӗ...

—  Вара мӗн?

—  Малтан шикленсе тӑтӑмӑр... Пелместпӗр ара 
тем хӑйамаъӗ ҫутти вӑл! Хамӑрӑн кӑштах хӑрас ш у-  
хӑш та пур...

—  Вара?
—  Кӑш т тӑркаласан— ҫав ҫугӑ патнелле карӑ- 

мӑр. К у  ҫутӑ Кӳпш ек Елекҫин мунъинБен курӑннӑ..* 
Мунъа патне тапаланкаласа хӑпарса, ш ӑтӑк витӗр 
пӑхрӑмӑр та... куртӑмӑр...

—  Мӗн куртӑр, кала ъасрах!
—  Елекҫипе арӑмӗ мунъан ҫенлӗк урайӗ айне...
—  Мӗ-ӗн?
—  Тырӑ пытараҫҫӗ!..
— Но-о-о?
—  Вот сана ,но -о -о “ ! Пайан нрпе йалсоветне 

пӗлтертӗмӗр!
—  Но-о-о?
—  Вот сана «но-о-о“ ! Хал, претҫетаттӗл тӗл пул- 

Ъӗ те, Ентип унта ҫӗр пӑт ытла тӗрсе ъикнӗ пул- 
нӑ тет! А  пире, М иккипе  иккӗне, пӗрер тумтир  
туса паратпӑр, терӗ...

—  О -о о!
—  Ҫапла, аттемҫӑм. Ҫавӑнпа, савӑннипе кулас  

килъӗ те манӑн. Ш утласа пӑхха: М и кки пе  иккӗн  
патшалӑха ҫӗр пӑт ытла тырӑ тупса патӑмӑр та 
вӗт! Ӑҫтан ъӑтан унта савӑнмасӑр?..

...Ш ӳрпе вара хӑй те кулса йанӑ.

Л е о н и т  А к а к к ӑ в .

Ҫнлвс шӑтЗкбсем.
’5ӑваш  респуплӗкӗнъе ҫилос шӑтӑкӗсем пӗтӗмпе 

133 алтмалла пулнӑ (план тӑрӑх), анБах халиъен 
31 шӑтӑк анъах алгнӑ. Плана тултарасах пулат 
тесе, Иванова йала йараҫҫӗ.

—  Ҫилос тӑвас ӗҫе йусаса килха, теҫҫӗ.
Иванов комантировккӑ хутне кӑсйине ъиксе

йала пырат,
Ҫилос ҫинБСн пуху туса та калаҫат хресъенсем- 

пе, шыв ӑсма кайакан каръӑксене те тӑратсах ҫа- 
вӑн ҫинъенех тӑнлантарат. Пӗр кун  тӑнлантарат, 
икӗ кун , виҫӗ кун. Ҫилос шӑтӑкӗсем алтас ӗҫ ма- 
лалла кайаймаст. Виҫӗ кунтан отъот ҫырса йарат:

—  Ҫапла, ҫапла, хресъенсем ҫилос шӑтӑкӗсене 
алтасшӑн мар, тет.

Унӑн патне каллех приккас:
—  Ҫилос тӑвас ӗҫе йусаса йарамастӑн пулсан, 

сана ӗҫлеме пултарайман ҫын шутне хуратпӑр, 
тенӗ приккасӗнъе.

Каллех пӗр кун  аппаланат, икӗ кун, виҫӗ кун...
Еҫӗ малалла пӗр те кайасшӑн мар, Каллех от- 

Ьот ҫырат:
^— Епӗ айӑплӑ мар. Ҫилос тӑвас ӗҫ ӗлӗкхи вы- 

рӑнтан кӑш т та хусканаймарӗ, тет.
Каллех лерен приккас килет. Лайӑхрах тӑнлан-

—  Йурат, тенӗ Иванов.
—  Мӗн йатлӑ курӑк вӑл?
—  Вӗлтӗрен, тенӗ Иванов пӗр иккеленмесӗр.
Вара хресъен ӑна каланӑ:
—  Отъотна ҫырнӑ ъухне ҫапла кала: вӗлтӗре- 

не ерӗмутинъен уйӑраймастӑп. Уйӑрма вӗренсен, 
ҫилос тӑвас ӗҫе йусама пултарассӑн туйӑнат 
тесе ҫыр, тенӗ.

Унтан ыйтнӑ:
—  Ш ӑтӑкне мӗнле ъавмалла? тенӗ.
Лешӗ каланӑ:
—  Кӗреҫепе, тенӗ.
— „М ӗнпе“  мар, „мӗнле“  тетӗп.
—  Йӑвӑҫ кӗреҫепе.
Хресъен Иванова:
—  Малтан мӗнле ъавмаллине тӗплӗнтерех пӗл те, 

унтан тин йала тух.тенӗ.

та )ма хушаҫҫе.
<аллех отъот. Каллех приккас.
Виҫӗмӗшӗнъе хуйха ӳкнӗ Иванов хӑйӗн хваттер 

:^уҫипе калаҫса унтан ас ыйтат.
—  Мана ҫилос шӑтӑкӗсем алттарма хушаҫҫӗ. 

Сире епӗ тӑнлантаратӑп-тӑнлантаратӑп ҫилос 
Ҫинъен— есӗр хӑнк та тӑвасшӑн мар, тет.

Хваттер хуҫи Иванов ҫине пӑхнӑ та, каланӑ:
— Атаха сана пахъана илсе кайам, тенӗ.
Лешӗ итленӗ.
—  А к  ҫак курӑка ҫилоса хума йурати?— тенӗ 

^Ресъен пахъара Иванова.

Кроттӑв съеттовот.
^ Кроттӑв вӑл Канаш уБлеспромхосӗнъи съеттовот. 
Йаланах вӑл сӑран атӑпа, ҫурӑмӗ ҫине сумкӑ ҫак- 
са ҫӳрет. Аллинъе портфӗл, портфӗлте мӗн т,иксе 
ҫӳрени паллах, сумкинъе мӗн пуррине епӗ кала- 
масӑр пурте иӗлеймӗҫ. Ӑна вӑл йурийех, хӗрӗх 
кратӑслисене ъиксе ҫӳреме ҫӗлетернӗ. Ш упаш кар- 
та ереке пӗтсе ҫитсен Кроттӑв патне пымалла, 
унӑн сумкинъе пулма пултараЕ

Тен хӑшӗ-пӗрксем укҫасӑрах ӗҫес тейӗҫ. Ӗҫме 
пулат ъийерех пулсан, анъах Кроттӑв уърештенире 
ӗҫлесе ларнӑ вӑхӑтра сум ккине илсе вӑрманалла 
ъупмалла ҫех. Вӑрманнӗ ҫывӑхрах хӑрамалли ҫук. 
Тарса пытӑнма пулаЕ Кроттӑвпа паллашӑр. Ун  
сум ккипе те паллашӑр.

У н т р и  В а ҫ л е й ӗ ,
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Тутайкассинъи шкулта.

. —  Парттӑсене мӗншӗн вара алӑк йенелле тӗт- 
тӗм ҫӗрелле ҫавӑрса лартнӑ.

—  Сасартӑк ш кул  йӑтӑнса ана пуҫласан, аъасем 
хӑвӑртрах тухса таръъӑр тесе. И К И .

Мамӑнт йӑвӑ(;ӗ.

Амерӗкри Ҫиерра-Неватӑ ту  айаккинБе ӳсекен  
мамӑнт йӑвӑҫ ҫӳллӗщӗ 60 ъалӑшран иртсе кайат.
Ҫав йӑвӑҫа кунта илсе килсе лартса, ун тӑррине 
улӑхса (хӑпарса) пӑ.хсассӑн та, Елӗк районӗ тыр- 
пул пухас тӗлӗшпе лайӑх ӗҫлепи курӑнас ҫук.

Ҫентапӗрӗн 15 мӗшъен унта ҫулталӑкри плана 
1 проъъӑн ҫурӑ анъах тултарнӑ.

Васкамаҫҫӗ Елӗк райӗҫтӑвкомӗнт,е ӗҫлекенсем,—  
йерипен кайсан инҫерех кайӑн теҫҫӗ. Кайасси кай- 
ӑн та. анъах вӑл хӑвӑртлӑхпа ытлаш ши „инҫе“ 
кайса хура хӑмасем сарса тухнӑ уйа пы рсакӗрӗн.

Сехетсемпе иунсем.

Ш упаш карта ҫурҫӗр иртни 6 сехет пулсан, Аме- 
рӗкри Щ й у -Й о р к  хулинъе ҫурҫӗр ҫитесси икӗ се- 
хет пулат, Ш ӑнкӑртампа Елӗк районӗнъе пирӗн 
6 сехет ъухне миҫе сехет пулнине пӗлместпӗр, 
мӗишӗн тесен вӗсем сехетсӗрех пурӑнаҫҫӗ. Сехегне 
мар, ъисла шуъӗсене те пӗлмеҫҫӗ. Ав, ҫентапӗрӗн 
20-мӗш ъисли ҫитнӗ— Ш ӑнкӑртампа Елӗк районӗн- 
ън орканисатсисем ӑна пӗлмеҫҫӗ. Пӗлмен пирки  
Елӗк районӗ „П илӗк ҫуллӑх плана 4 ҫулта“ сайо- 
ма 10 тенкӗллӗх ҫеҫ салатнӑ, Ш ӑнкӑртам  районӗ 
пӗр пус та салатман.

К а ккуй  сайома салатма та, ыйхӑ п ирки  хамӑрӑн 
тӑнпуҫсем саланса карӗҫ те, вӗсене пухмаш кӑн та 
вӑхӑт тупаймастпӑр, тесе выртаҫҫӗ унта ӗҫлекен- 
сем.

Вӗрӗр, сурӑр.

"^и р кӳ  кӗнекисем суйнӑ тӑрӑх, ӗлӗк пӗр Ҫемен 
йатлӑ „ҫветтуй “ хӑй ӗмӗрне тунката ҫинъе ^ъӑр- 
куҫланса иртернӗ. Тимӗрҫ-кассинъи (Елӗк районӗ) 
комсомолӗс Миххайлӑв Иван Ҫемен йатлӑ мар, 
ҫавӑппа вӑл тунката ҫине ъӑркуҫланса ларман 
(турра йурас тесе), т,иркӳве кума пулма кайнӑ  
анъах (ӗлӗк уретник пулнӑскерӗн аъине шыва 
кӳртнӗ ъухне).

—  М иххайлӑв Иван комсомолӗс, турра ӗнене- 
тӗни?„

—  Ененетӗп.
— Ш уйттанран уйӑрӑлатӑни?
—  Уйӑрлатӑп.
—  Уйӑрлатӑи пулсан вӗр, сур ун ҫине.
Ҫ ук ш уйттан ҫине мар, Иӑван комсомолӗс ҫине

вӗрӗр, сурӑр ытти комсомолӗссем!

Йалсовет ӗҫӗсенъен.

Йалсовет претҫетаттӗлӗ тумалли ӗҫсем нумай-' | 
аӗрлӗрен камппанисене иртермелле, куллен-кун  
тупӑнса пыракан ытти халӑх ӗҫӗсене туса пымалла.
Тумалли ӗҫсем нумай пулсан та, ӗҫсе ӳсӗрӗлсе |.! 
пиъет ҫухатасси унӑн „опесӑннӑҫӗ“ мар. Мӑнал  
(Ш упа ш ка р  районӗ) йалсовет претҫетаттӗлӗ пиъет 
ҫухатасси вӑл йалсовет претҫетаттӗлӗн „опесӑн- щ Х т Х к '-  
нӑҫӗ“ (ӗҫс,! тет. Ҫавӑнпа вӑл туй  вӑхӑтӗнъе ӗҫсе 
ӳсӗрӗлсе пиъетне ҫӗтернӗ.
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Ҫилос шӑтӑкӗн-^ен.
Нумай ^ӗрте ҫилос вадди  

ъавнӑ шӑгӑксене тултарман.

Ман ӑша ҫилос хумасан, ҫакня 
курса пурӑнмалла пулӗ.
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„Наъар“

—  Пирӗн савӑтра ӗҫсем пит 
йапӑх^пыраҫҫӗ.

—  Иапӑх? Мӗнтен йапӑх?
—  Тиректӑр наъар, савком  

наъар.
—  Ну? Мӗнтен наъар?
—  Пӗр кун  ӗҫлеме пыманшӑ- 

нах выкӑвӑр параҫҫӗ.

Утарнӗк. .

—  Утарнӗкла ӗҫлемен савӑт 
тупса парха.

—  Унта утарнӗкла ӗҫлеҫсине 
пуҫарса йарас тетӗни?

—  Мар. Унта ӗҫлеме ҫӑмӑл 
тесе, вырӑна кӗрес тетӗп.

Дмӑрту

—  Епӗр Йӑванпа иксӗмӗр^ ҫу- 
вӗпех хулара ӗҫлесе пурӑнтӑмӑр 
та, ъылай укҫа тупрӑмӑр.  ̂Халӗ 
иксӗмӗр, киле кайма тухнӑскер- 
сем, киле ҫитиъъенех пӗрпӗрин- 
пе сотсиалисӑмла ӑмӑрту туса 
пыратпӑр.

—  Кам малтан киле ҫитет те- 
се-и?

—  Мар. Кам нумайрах ҫул 
ҫинъе тӗл пулакан Косҫпирт 
лавккисем умне тӑмасӑрах иртсе 
кайат тесе.

Тӗттӗм

Вӗренни ҫутӑ, теҫҫӗ.
—  Ҫутӑ пуд, те, анъах пирӗн 

шкулта мар, мӗншӗн тесен пирӗн 
ламппи ҫук.

ХурТ'Кӑпшанкӑсемпэ кӗре- 
шесшӗн

— Пирӗн йалсовет кӑҫал та- 
ракансене пӗтерме шухӑшлат.

—  Ну?
— Тупата! Таракансене вӗлер- 

ме тесе пулмалла— ш кулпа вула- 
малли ҫурт ваД)Д)И вутӑ кӳрсе  
памарӗ.

Икӗ аъа-

К  у  л а к а ъ и:— Хӑҫан рак шӑ- 
хӑрма пултарат?

Т ^ у х ӑ н  а ъ и :— Х ӑҫанта  хӑҫан 
санан аҫу колхоса кӗме йурӑхлӑ 
пулат.

Ытлашши тӑрӑшанан.

—  Пахьуна талкӑшпех вӗлтӗ- 
рен пусса илнӗ Ма пӗтерместӗн?

— Ҫилос тумалли пултӑр, тетӗп.

Пырас пирки.

—  Уш кӑнлӑ токӑвӑрсем тӑвас 
камппани сирӗн мӗнле пырат?

—  Пырсассӑн лайӑхТ)ӗ те, 
пырасшӑн мар ҫав.

'^ӑпта.

—  Сирӗн ертел нумай ъӑпта 
ҫапса паъи кӑҫал.

—  П ит нумай.
—  Мӗн йыш ш и ҫапрӑр.
—  Суйа ъӑпти пулъӗ пул- 

малла. хулара йышӑн-
марӗҫ.

„5ухӑн“

—  Кама ъухӑн теҫҫӗ.
—  Йалсовет справккӑ парсан 

кулак та ъухӑн пулат.

Метр виҫн пирки.
—  Камшӑн ҫырман саккунсене?
—  Пирӗн йалӗҫтӑвкомшӑн. Вӑл 

халӗ те йала метр виҫи ҫине 
куҫарса ҫитереймест.

Ватгисем калани.

—  Ӗмӗр пурӑн, ӗмӗр вӗрен, 
тенӗ ваттисем.

—  Тӗрӗс каланӑ. Пирӗн лик- 
виттаттӑр патӗнъе ӗмӗр вӗреи- 
сен те вулама ҫырма вӗреней- 
мӗн,'вӗренеймӗсӗрех вилсе кайӑн.

Арифметтӗк урокӗнъе.
У ъ и т л ӗ  (сатаъ вулат)— Савӑт- 

ра пӗтӗмпе>300 рапот,ъи пулнӑ. 
300 ҫынтап 60-шӗн саккунлӑ  
канмалли кун пулнӑ, 30-шӗ ахад) 
(сӑлтав пулмасӑрах) ӗҫлеме пы- 
ман.*Миҫе ҫын ӗҫленӗ вӑл кун  
савӑтра? Петров, есӗ итлемес- 
тӗнҫке.

Ну, калаха— мӗн ҫин^ен кала- 
нӑ сатаъӑра?

П е т р 0 в— Утарнӗкла ӗҫлени 
ҫукки  ҫинъен.

Тупмалли йумах.
—• Петӗр, сана тупмалли йу- 

мах йарса кӑтартам. Йурати?
—  Йурат.
—  Итле еппин. Ни ъӳреъисем  

ҫук, ни алӑкӗ ҫук— пуртӗнъе туп  
туллийех ҫын. Ҫавӑ мӗн пулат.

—  Хӑйар пуд).
—  Хӑйарнӗ хӑйар та. Тата 

мӗн пулма пултарат?
—  Пирӗн ш кул. Райӗҫтӑвко.м 

йапӑх пирки  халиъен те ш кулӑн  
ни ъӳреъисене, ни алӑкӗсене 
йусаса памаҫҫӗ.

Шкул вутти.
—  Ман хваттер калама ҫук  

сивӗ пулъӗ. Хугса ӑшӑтма вутти  
те ҫук.

—  Ш кул  ҫуръӗнве пурӑнакан  
у^иттӗли мӗн апла есӗ?

Кулаксемпе кӗрешекен.
—  Ма есӗ пӑсӑк ҫӑмартасем  

сутса ҫӳретӗн?
—  Ан вӑрҫха. Епӗ вӑл ҫӑмар- 

тасене сан пеккисене сутмастӑп—  
кулаксене сутас тесе нлсе 
тухрӑм.
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Иншекер-ьертешкӗк.
'5истӑ фактиъӗски, отна таса пӑртапой Ухмаххӑв  

Пӑшатан Пӑшатанъӑ тасаран та таса ъертешнӗк. 
Хӑйне сӑмса тавӑрса пӑхса та ҫав йыш ш ийех ерех 
стакканӗ майлӑ, алӑтуйи пек вӑрӑм мӑйлӑскер 
вӑл. Питҫӑмартинъе пӗр ҫавӑрлан куҫлӑ сӑмсапа 
пуртӑпа вакласа тунӑ пек тутасӑр пуҫне нимӗн те 
ҫук  ун. Хӑй вӑл ш ӑрпӑк пек ҫинҫе пулин те сала- 
кайӗн вӑйӗпе ҫӳрекен кӗсререн те йакарах утат. 
'^истӑ , ъистӑ иншенер пулассине вӑл ҫук христус  
ҫуралиъъенхи кукамӗш ӗн тӗлӗкӗ тӑрӑххӑн пӗлнӗ.

—  Так, так, та -ак-к,— анаҫларӗ пӗрре Ухмаххӑв  
№ стантсинъи пастрайккума ҫитсе кӗрсе. Й ӑк сик- 
теръӗ пуҫяе, йӑк пӑръӗ те ҫӗлӗкне хывса:

—  Стравствуйте, терӗ.
—  Стравствуйте.
—  Сире ҫпетсиалис-ъертешнӗк кирлӗ мари?..
—  Кирлӗ, кирлӗ. Есӗ ҫпетсиалис тетӗн ҫав?
—  Так то^нӑ, ответлерӗ Ухмаххӑв шӗвӗр пур- 

ннпе асав шӑлне тӗллесе.
—  Принат, принат, ула хыҫлӑ кӑшкӑръӗҫӗ паст- 

райккумрисем.

Салакайӑк сӑмсинъен темиҫе хут пӗъӗк пӳлӗм. 
Кӗрсе ларъӗ снаш Ухмаххӑв хӑй сӗтелли патне, 
виҫӗ ҫулхи ЗБа пек ъӗтресе. Пӑхат плансене, ҫук  
хӑй куҫне хӑй ӗненмест. Тем кукри -м акри , тем 
шурӑпа, хурапа урлӑ-пирлӗ ъӗркеленӗ. Ухмаххӑв  
шуъӗпе куҫа хупса кӑрмӑкпа ъӗркеленӗ пулсан ӗҫӗ 
те пӗтнӗ пулӗъъӗ.

—  Ӑ-ӑ-ӑх,— терӗ Ухмаххӑв тӳсеймесӗр, хӑнне 
хай сулахай хӑлхинъен ӑнлантарса.— Унтан тӑла 
килли пек кӗленъерен, вутӑ тукм акӗ йевӗрлӗ р у 5 - 
кӑпа ъернил пуҫҫа йар! ъӗр^ӗ план тӑрӑх. Ухмах- 
хӑв ъӗрнӗҫемӗн план тӑрӑх йӑл, йол, йолт! хӗл- 
хем пӗрӗхет.

—  Каш етсӑ йаснӑ!
—  А-а-а, пулат, пул-ат! Йа кто, йа иншенер?—  

ҫухӑръӗ сулахай аллине ъавса таран ҫӑварне ъиксе.
—  Ха, хм !— тӗлӗнъӗ унтан йунашар сӗтелӗ ҫине 

пӑхса.
—  А к ку  мӗнши ъармак, пӗҫӗлли, к у  мӗн, к у  ҫур 

ун ки  мӗн,— тӗлӗнтереҫҫӗ хӑй ӗмӗрӗнъе курман йа- 
паласем.

—  А  мошет капкӑн лартнӑ, ҫа-пат, ҫапат,— кӑш - 
кӑръӗ Ухмаххӑв.

Тӳсеймерӗ Бертешнӗк, алӑк патӗнъен милке илсе 
пыъӗ сӗтелӗ патне. Танк! тӗкрӗ пӗр ъармак урал- 
лине, шон-кӑр! тӳнсе анъӗ сӗтелӗ.

—  Хӗртнӗ пӑшатан пек милке ҫине утланса 
урамалла пӗрхӗнъӗ Ухмаххӑв.

М илки ҫеҫ ҫӑт-ҫот! ҫапкаланса пырат пӗҫҫи 
хуш ш инъе.

—  Пӑф, пӑф,— тесе йулаҫҫӗ сехри хӑпнӑ ҫынсем  
Ухмаххӑв вӗҫтернӗ тусан айӗнъе.

^ К у  истори хыҫҫӑн Ухмаххӑв тата икӗ кун  ӗҫле- 
рӗ. Й ума1§ савӑл пек ъӗлхине ҫавӑрса ҫыртсах 
Ъӗръӗ. И кӗ  аллине кӑранташран хӗм вӗҫиъъенех 
тургрӗ  план тӑрӑх, ҫук ӗҫ тухмаст. А лешӗ мурӗ, 
несоснаттӗлнӑй планӗ ъӑр-ъар тӑват каш нӑ ъӗрмес- 
ренех. Кӑранташ па ӗҫ тухманнине кура ӗне ҫӑви 
ҫинъи виле шӑммипе, тутӑхнӑ тимӗҫ пӑтапа, ма- 
ҫаккӗш ӗн асав шӑлӗпе те ъӗрсе пахрӗ— ҫук, ҫав 
ҫавах план ъӗркеленсе пӗтрӗ. Ҫ ук тухмаст. И рӗк-

сӗрех ҫилӗ килнӗ май йулаш ки планне ҫӗтме тив- 
рӗ. Тен йатлаҫҫа ҫиллине иртерме арӑмӗ пулнӑ 
пулсан ҫӗтӗлмен пулнӑ пулӗБъӗ, е-ех, шел, шел!

Пӗрре ӗҫсӗр аптӑранӑ май плансен татӗкӗсем 
ҫине ъикмек йупине ъернилласа ъӗрсе ларнӑ ҫӗре, 
аслӑ иншенер ҫитрӗ. Ҫаплах ъӗрет Ухмаххӑв. 
План тухманнине кура хӑйӗн 8 ҫул вӗреннӗ пуҫне 
кӑтӑрт хыҫҫа илъӗ.

— Кӳрха планусене, терӗ аслӑ иншенер.
—  Кашӗтсӑ йаснӑ!
—  Ну, хай план коппийӗсем хатӗри?
—  Кашӗтса йаснӑ!
Иншенер ӗҫ тухманине кура ҫилленсе вӑрт тух- 

са шурӗ. Хӗпӗртерӗ Ухмаххӑв. Хӑй Ш упаш кара  
кайнӑ ъ ух праххуг ҫинъе тупнӑ иншенер токумӗн- 
Ъӗсемпе, улталаса иншенера кӗнӗшӗн, хӑйне хӑй 
виҫ хутъен ЭБашларӗ.

—  Ур-ра-а! Йа кто , йа-а-а,—  ҫӑварӗнъен суръӑк- 
сене пӗрхӗнтерсе кӑпкӑръ ӗ .

Кӑш кӑрнӑ май сирпӗннӗ суръӑксене те пӑхмарӗ, 
сӗтел ҫинъи мӗн пур хут таткине пухса, урай вар- 
не вут ъӗртрӗ. Унтан хӑй утсем панъе весерле 
выртнине аса илсе аҫа ҫапнӑ нек пӑрст ъӑсӑлса 
ӳкрӗ.

—  Ур-р  ра, У-ра!— Ҫухӑръӗ пӳрте вут хыпса 
илнине кура.

—  Ур-ра, ҫухӑръӗ каллех ъӳреъерен прушинӑлӑ 
куш аками пек сиксе ӳксе.

Мснлерен сана кунта  килме ленкрӗ, тесе ыйтрӗ 
пӗр ъейе куҫлӑ ристанӗ, тӗрме алӑкне пнтӗрсе 
хурсан.

—  План тӑрӑх килтӗм те, йӑнкӑшса йа^ӗ Ух- 
маххӑв алтӑр куҫӗсене шывлантарса.

И . К а ш л и н к е .

Пивнойра.

—  Итлеха: тырпулла уйарттан страхховккӑ тума 
йурат, пӑр ҫапса кайасран та йураЕ Ӗҫсе йарас- 
ран страхховккӑ тӑвасси ҫинъен никам та шу- 
хӑшламан. П. Ф.

Томострой.

„Том острой" йатлӑ кӗнекене 16-мӗш ӗмӗрте ҫыр- 
нӑ. Унта аъасеве хӗнесе мӗнле ӑса вӗренмеллине 
кӑтартса панӑ— йурӑхсӑр кӗнеке. Лнъах Ҫӗрпӳри 
аъа-пӑъа хулиыБи кӗпе-йӗмсем пуҫлӑхӗ Й екур  Йе- 
мелйанӑв, вӑл кӗнекене вуласа курман пулин те. 
усӑллӑ кӗнеке, тет. Ҫавӑнпа та вӑл кӗпе пама ый- 
такан Ҫеркейӗв йатлӑ а 5ана купаръинъен тапса 
йанӑ.

Тапакан урине „Капкӑна" ҫаклатса илтӗмӗр- 
Ой-ой ъӗрни вӑрӑм пулнӑ вӑл уран! Касса йамалла. 
Ҫутӗҫ комиссариаъӗ инҫпектӑрӗсем, хаъӑсем илсе 
пырса касса йарсамӑр. Килӗшмест капла.
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Вӑл та  и о л х о с а  к ӗ н ӗ
Ҫурҫӗрпе хӗве.ӑаиӑҫ йеиъсп ним вӗҫӗхӗрисӗр 

пӗлӗт тухса, Сӑр шывӗ тӑрӑх, Хвату иалӗ урлӑ Ет- 
мен ҫинелле, аслатти автса хӑрушӑ ҫӑмӑр килет... 
Етменри кулак И ккантӑр хыпаланса итем ҫинъе 
йулашки авӑнне тирпейлесе пуҫтарасшӑн вута 
кӗнӗ куш ак пек ӗҫлет.

—  Каръӑк! мӗн шӑлна йӗрсе утан, курмастни  
ав вӗҫӗ хӗрисӗр аслатиллӗ ҫӑмӑр килет! Ҫӑмӑр 
ҫитеъъен пуҫтарас ъасрах, йанӑрат И ккантӑр.

—  Есӗ тур хуплашшӗ! Ҫав ҫӑмӑр кунта килети  
вара, Т)утай ҫинелле кайат вӑл. Килсен те мӗн... 
Ҫутӑриҫ ҫӑвин, хут  тыррине йухтарса кайтӑр. Ҫавах 
совета памалла, калаҫат И ккантӑр арӑмӗ.

—  Кирӗк мӗнле пултӑр та уш , ҫавах пуҫтар- 
малла, ав ҫӑмӑр ӳке  пуҫларӗ, васка!

—  Хӑнтрр! кнтр -кнтрр ! трӑнт! тарнт!—аслати 
ҫапса ҫиҫӗм ҫиҫсе килет ҫӑмӑр. Ҫӑмӑр хытах  
ҫума пуҫларӗ. Ҫавра ҫил. И ккантӑр итем ҫинъе 
ним тума аптраса ъупат. лслати пуҫ ҫин^ех:

Кӑнтрр! йӑл-йӑл! хӑнтрр кӑнтрр-хӑнтррр! ърнт! 
ъарнт!— ҫапса ӳкеръӗ И ккантӑра аслати, ъунӗ те 
йулаймарӗ.

— Лй-ууай! тур тур турр! Ма ҫӑмӑр кнлнӗ ъ ух ■ 
„т у р  хуплатӑрах“  терӗм-ши?!. Ай-уйма апла кала- 
рӑм ши-н-и-и!... Ай, турӑ хупларӗҫке-е--е!..— ҫине 
Вхртса йӗрет арӑмӗ.

Ҫӗнӗ хыпар Етмен (Хӗрлӗ-^^ут.) йалӗ тӑрӑх тӑ- 
ват уранӑнах ҫӳрерӗ. Унтан кунтан ваттисем, кол- 
хоҫиӗксем, комсомолсем пуҫтарӑнъӗҫ.

Пурте хай-пӗр тӗслӗ калаҫаҫҫӗ.
Хӑшӗ:
—  Ҫаптӑрха, апайай, ҫаттӑр-ха турри ӑна... Пӗл- 

се ҫапнӑ, нумай йалта ӗҫсе хӑратса ҫӳрерӗ.
—  Пырӗ-ха теҫҫӗ.
—  А й-ууй, тур ҫырлах!
—  Турри те лайӑх пурӑнакан ҫынсене курайми  

пулъӗ пек, вооспоти,— пырса таврӑнса утрӗ Па- 
Л)ЗК каръӑк.

—  Турри те колхоса кӗъӗ! Урра! ҫухӑрса йа- 
Ъӗ пӗр колхоҫнӗк.

—  Турри те колхоса кӗнӗ те...— кӑмӑлсӑр, йӗреҫ 
пӗр уш кӑн пуйансем.

Виле итем ҫине выртса йулъӗ.
П. Ҫ ӳ  ҫ е н к  е.

Шупашкарти пуштӑ ҫуртне тӑвас ӗҫ.

1

Ҫуркунно умӑн пӗтӗм вӗйа пухса, ҫургне 
хут ҫине туса лартнӑ.

ҪенӲапӗр уйӑхӗнъе ҫурт тумашкӗн 5 кир<< 
пӗъ, пӗр листа шуҫ 1упса хунӑ.



п У н т
К у  тата мӗнле пунт? Хад) О ктапӗр ревод)утси 

вунвиҫӗ ҫул тултарнӑ ҫӗре никкакой  пунттӑ, ни- 
ка кко й  сапастовкки пулайрас ҫук!— кӑшкӑрмалла 
есир. Латнӑ. Пулмаст, пулмаст, тӑхтарха.

Есир, пӗлеп, вулакансем, йапаланне пуҫӗпе вӗҫне 
ҫеҫ йурататтӑр. Сиршӗн пулсан хуплаш ки лайӑх 
пултӑр. Ш ала кӗрсе пӑхма йуратмас^тӑр. Сиртен 
еп ҫакна вуласа тухмах ыйтатӑп. Арӑмсемпе вӑрҫ- 
нӑ пек, йе хӗрсем патне „йуратап, ъунтӑвап”  тесе 
хут  ҫырса сайа йанӑ пекех пулмӗ.

Ним тума аптранӑран пули, ытла йаъейккӑ пӗр 
май хупӑрланӑран пули, те ӗҫлес тесех, ӑна пӗл- 
местӗп, тод)Ккӑ, пайан Сыснаккай (поет писаттӗл 
таврашӗ мар. Есӗр „ка й а п “ пӗтнӗрен поет тавра- 
шӗ пулӗ тесе ан ш углӑр) Комунисла Парттин  
1б-мӗш сйесӗн ҫтенокрахвиллӗ отъотне тытрӗ те, 
„О  животноводстве“ тенӗ пайне куҫҫӳл йухтарсах  
вуласа тухрӗ. Темле ъӑтрӗ пӗлместӗп.

—  Н у каккой  ӗҫ вӑл? Ман еппин ҫавӑнпа хӑт- 
ланмалла? М ан еппин выд)ӑх ӗръетмелле? Сысна 
усрамалла? Н у  ка кко й  ум сыснан! Мӗнле ӗръетес 
пирӗн ӑна! Ман ӗне выд)ӑх ӗръетеп тесе пӑру _ҫи- 
тентермелле. Н у  пӑрувах илес— мӗн пӗлет вӑл? Ӗпӗ  
еппин пӑру ӗскӗртмелли алтӑрсем йӑтма ҫуралнӑ? 
Нет уш , спаҫҫипӑ! кӑшкӑрт,ӗ пырӗ икӗ верш ук пек 
ъӑсӑлаъъен. Иӑмра ҫин^н  хура кур а к  п ул кки  хӑ- 
ранипе йал ъӗтренес пек кӑш кӑрса саланБӗ.

—  П усоторы !— кӑшкӑрса йул^ӗ хыҫҫӑн Сыс- 
наккай.

Сасартӑк (такам мурӗ систернӗ, ӑна пӗлместӗп) 
мӗн пур вы.Т)ӑх тени пӗтӗмпех кӗтӳрен мӗн пур  
вӑйпа ӗрӗхсе килет. Ҫитрӗҫ те тӑ^ӗҫ, ҫиллентерес 
тенӗ пек кӗнъелер умне, к у  хаҫат вуланӑ ҫӗре.

—  Нӑрх-нӑрх! Еси вӑл сысна ҫине Сыснаккайла  
пӑхаканни?— терӗ сысна хуллен, пӳрократла сӑм- 
сине каҫӑртса.

—  Марп1! Есӗр кунта  манпа йзтлаҫмаи? Сысна 
пиъӗсем!— кӑш кӑръе Сыснаккай пуш ш ех тарӑхса. 
Ну, просттӑ хытӑ тарӑхрӗ вӑл ун т,ух: ъип^ер ла- 
ракан хӑлхасем урлӑ арман ҫунаттилле^тӑт,ӗҫ, сӑм- 
са ҫунаттисем сысна вӑлаш кки пек сарӑлса кайрӗҫ.

—  '5нм -ъим . Есӗ кам ашне ҫисе хӗл каҫрӑнг Еп  
ҫук пулсаи мӗн ҫийӗн. Кам шӑртӗнБен тунӑ ш ъут- 
кӑпа поттинкупа ҫутӑлтарган! Неушлӗ...

—  Кирлӗ мао! М арш!
—  '5 им-'5им , ъим -ъ им ! Есӗ Колхосъентӑр ъӗнсе 

каланине курни? М ана мар, малалла сана сысна 
темелле!

—  Нӑрх-нарх! М у-ук ! М екек! Тӗрӗс!
Выд)ӑх ҫине Гвы^ӑхла пӑхаҫҫӗ!— кӗрлере кӗтӳ  

кр ы д тса  патне тапӑртатса пырса.
—  Мӗнле несоснаттӗлни выд^зх есӗр ей...
—  лсӗ! Мӗншӗн епӗр йут сыснасенъен пӗБӗккӗ! 

Мӗншӗн пирӗн апат ҫук! Тавай ҫӗрулми! Тазай  
кӑш м ан!— кӗрлерӗҫ.

—  Аҫта сирӗн план!
—  Епӗ.. епӗ ... Ман кӑшман ӑҫтан тупса парас! 

М ан ӑҫта ҫӗрулми тупас!
—  М ӗнш ӗн пире нушта кӑтартаттӑр! Тавай апат! 

Кам сӗтне пайан ъейпа лакса. тухрӑн! Кала! Арӑм- 
унне и манне-и?— ҫӗр ъавсах мӗкӗръе ӗне.

—  Сан амӑшай пӑрун ъухлӗ ӑсу ҫук1— ъупса  
п ы ^ӗ  тепӗр ӗни Сыснаккай тути патнех.

—  Вернӑ!— тепӗртетсе ҫинех кӗрсе кайма нуҫ- 
ларӗ кӗтӳ.

—  Кравул! Кравул! Пунттӑ! П ӑруш кки  ҫӑл1— 
кӑш кӑръӗ пускил комсомолӗсне.

—  Ш то  вы есӗр ей, ъарӑнӑр!—кӑш кӑръӗ Пӑ- 
руш ки.

—  Е-е-е! мӗкӗрБӗ хӗл каҫнӑ пӑру. Темле йулнӑ 
вӑл ту 1ьккӑ. —  Есӗр мӗншӗн пире пусаттӑр!

—  Тавай апат-сӗт паратпӑр! —  кӑш кӑръӗ ӗне 
кукри .

~  Ихха-ха-ха! '^ ӑ р и т !—пырса тапрӗ, ҫурен ла- 
ша нумай тарӑхса" тӑнӑскер, крыД)Тсо алӑкне кӗ- 
ҫенсе пырса.

—  М ӑӑш !— йатса утрӗ урлаткине мӑкла ӗне ҫил- 
ленсе.

—  Кравул! Конгр-рево1Ьутси1 Вретиттӗлствӑ! 
Атмотел, ӑҫта ес! Ҫӑлӑр!— кӑшкӑръӗҫ ниҫта тарма 
аптранӑ Сыснаккайпа П ӑруш кки .

—  Мӗн парас! Мӗн парас!— каш кӑрьӗҫ вӗсемех 
кӗтессе лапьӑнса.

—  Мӗншӗн апат ҫӗртеттӗр! Улма ҫулҫи!
—  Тавай пире ҫилосланӑ апат!— мӗкӗръӗ кӗтӳ.
—  Паран техе, вунӑ шӑтӑк ҫилос тума авӑтса 

те,— тӗкрӗ хуллен хӑранӑ П ӑруш кки  Сыснаккайа.
—  Ах-ӑх, ҫилленьӗ сысна ами.— К аккой  вӑл апат 

хура пусури! Аҫта ҫӗрулми!
—  Мӗншӗн ман ҫурӑсене пусрӑр!—ъупса кӗрсе кай 

рӗ ҫӗмӗрк крыД)Тса ҫине.
—  Аа, есӗр прави уклон сатейали! Епӗ сире 

выБИШБу!— кӑш кӑръӗ Сыснаккай.
—  Партти решшенине, Колхосъентр йышӑннине 

т, ыт. есе ӑнланни! -ӗнӗрлерӗ пӑру.
—  Аа, есӗр уклон туса ҫӳремелле.
—  Не-ет! терӗ каъака.— Есӗ ху  уклон.
—  Та ак, тесе йаъӗ сурӑхӗ.— Мӗншӗн пирӗн пу- 

тексене пусаттӑр! Кайран пустав ҫук теттӗр! Аш  
ҫук  теттӗр! Еръет пире! Апат пар! Кутӑнти йӗмӳ 
камӑн ҫӑмӑнъен тунӑ!— талтти, талтти сиксе пыьӗ 
сурӑх.

—  Йӗм ҫӗлетсе патӑн штод) мана апла калама. 
кӑш кӑръӗ Ҫӗҫӗ М иккулӗ.

—  Аа есӗр ҫаплах итлеместгӗр!
А-а! Меек! М уук! Тавай апат!
Ҫилос ӑшти! Ӳлма! Тавай ҫуррӑма! Путекӗме! 

Вӗлерес!—кӗпертегсе наступленине кӗрсе кайрӗ. 
Мӗн пур кӗтӳри выд)ӑх пӗтсмпе ахӑрса хӑваласа 
кӗрсе кайрӗ сыснаккайсене.

— Кравул! КонтрревоД)утси! Пунттӑ!— кӑшкӑрса 
тарса кӗъӗҫ кӑмака хаҫне пӑрушкисем.

Вӑл каҫ вӗсем тухма хӑраса кӑмака хыҫӗньех  
ҫывӑрнӑ Тӗлӗкре иккӗш ӗ те: Кравул! Хоҫ! Контӑр- 
ла вы.ъӑх!— тесе кӑшкӑрса выртнӑ. Кам оппорту- 
нисне, кам уклонне пӗлместӗп, анъах ҫапах та 
вӑл кун. пунттӑ тунӑ кун  ӗнтӗ, кӗтӳ нумай Сыс- 
наккай пек ҫынсене таптаса вӗлернӗ. Ш алккӑ  ҫын- 
сем, ш алккӑ та пулин таккуйски !

Ҫакӑн хыҫҫӑн, тепӗр икӗ кунтан Сыснаккайпа  
П ӑруш ки  халӑх пуххи тусл выд)ӑхсене ъарма ыйт- 
рӗҫ, „в  противнӑм слуъайӗ вӗсене уп й о м „— терӗҫ. 
Таҫтан мурӗнъен халӑх хуш ш ине кӗрсе кайнӑ 
каъака: не упйо о-ош ! мекӗлтетрӗ.

П уху  ахӑлтатса йаъӗ.

Н . ^5 у  р п а й.
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Х ӑ й с е н  и р ӗ к ӗ п е .

Р й в п и  Шупашкартан йанб 
г а п и п »  кӑштах пӗъӗклетесха.

Йалӗҫтӑвкои.
тырӑ-пулӑ пухас план гысӑкраххӑн туйӑна?.

{урти тенӗ вагтисен (ӑмахне пурнӑҫа кӳртме, 
канӑн та ку плана пӗъӗклетме тытӑнасха.

Тырпул ПУХЭС ПЛЭН. ^урзх! ■„ Ҫитӗнсе (ӳ се) ҫнгнӑ ҫынран
аъа тӑвгсшӑн. Хурах!. Ҫӑлзрбх!..

п ӗ ъ ӗ к

Кӑнтитатсем.

„Кород) А рлеккин" йатлӑ пйессӑра пӗр кород,ӑн 
мыскараҫи корода вӗлернӗ те, хӑйӗн сӑнне тӗрлӗ- 
рен сӑрсемпе, париксемпе улӑштарса коро-ъ сӑнлӑ 
пулнӑ. Вара вӑл вӗлернӗ кород) хисепӗнъе ӗҫленӗ 
(ҫынсем ӑна паллайман), Ш упаш карти  „Хресъен“ 
хӑма савӑьӗнъе виҫӗ комсомолӗс; Атрианӑв И , 
Атрианӑв Ф., Ҫетеккӗн С. сӑнӗсене улӑштарма- 
сарах угарнӗксен хисепӗнье ӗҫлеҫҫӗ те, анъах 
Ҫынсем вӗсене палланӑ— суйа утарниксем пулнине 
сиснӗ. Хале вӗсем утарнӗкран тухса (ӗҫӗсем тӑрӑх) 
><ӑнгигата кӗреҫҫӗ... хура хӑма кӑнтитатне.

Йӗри тавра хурал.

Ҫентапӗрӗн 14-мӗш каҫхине 
Ш упашкарти милитсиснерсен 
опшъешитине ҫаратса кайнӑ. 
Хӑшпӗр милптсионерӗ кӗпе йӗ.м- 
вӗҫӗн тӑрса йулнӑ.

В ӑ р ӑ. Айта луът,ӑ вӑрлама милнтсисен хват 
терфе кайар.

Й у  л т а ш ӗ. Ма унта? Милитсисен кашниннех  
пашал п ур —хӑратӑп.

ӑ р ӑ. Ухмах! Унта йӗри-тавра хурал. Ҫаратма 
^'арушӑ мар. ^  г  э-н V к

А  ф - в.

Т АРНД у р р н ӗ к  кунӗиъе ӗҫлесрен ҫам- 
рӑк кахал. Нҫлекенсен клгсӗшӗн 
йут ҫын тесе шутламалла.

Пухура.

—  Мӗншӗн токлат^ӗк халӑхран пухнӑ укҫисене  
ӑҫта йапи ҫинъен токлат туса памарӗ.

—  Ун ҫинъен вӑл сут .умӗнве токлат туса па- 
расшӑн.

А. Т а в ы т ӑ в.

Ретаксийе килнӗ ҫыру.
М итта сӑвӑҫ ъӑваш литтераттурп тӗлне те пӗл' 

мн пулса лариӑ иккен, йатсем пуррнне ҫеҫ асгӑват-
,К ап кӑ нӑн “ 12-мӗш № -рӗн5 е „Еппнк^-амӑсен еп- 

пикрамӗ" ҫырса аппалнавӑ. Ман йата та асӑпнӑ. 
Ман йата асӑнни мар, ҫавнашкал „еппикрам м ур н г“ 
тухса кайнӑ суккӑр  автӑрсем пурри кӳрептерет.

Епӗ еппикрамсем ҫырса аапаланман. Мсншӗн  
мана вӑл йӗркене кӗртес?

„Сӗрӗмри" йӑлана ҫурӑм хыҫӗнъех ҫакса ҫӳрени 
килӗшмест пулӗ.

И. Т у  к  т  а ш.
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М А Й Н Е  П Ӗ Л М Е С Е Р
Л аш айккӗн М у кки  пурӗ те икӗ ҫул ҫеҫ вӗрен- 

келенӗ. Ҫирӗм саккӑра кайиъъен вӗренӳ ҫинъен 
пуҫа нимӗнле ш ухӑш  та пырса ҫакланман. Иалӗн- 
т,е те вӗрентекенӗ те пуллайман! Ҫирӗм тӑххӑр- 
мӑщӗ пырса алӑкран ш акканӑ ҫул М уккисем  йалне 
вӗрентекен Ҫӑкӑрӑв Палли пырса лекнӗ. Вара 
М у кки  те ун панъе икӗ хӗл вӗренкеленӗ. Кӑҫал ӑна 
налта урӑх йурӑхлӑ ҫын ҫук тесе, Вӑрҫӑллӑ турӑ- 
сӑрсен круш окӗн  отвеглӑ ҫыруҫиие суйласа ларт- 
рӗҫ. Вӑл ӗҫре ҫы нки пултармалласкер. Ы тти ҫын- 
сем пӗр-пӗр йапалана тума хӑймасӑр, йе тертрех- 
хипе вӑл ӗҫ йенне тӳртсн ҫаврӑнаҫҫӗ пулсан, ку, 
М у кки , ун пеккисен умӗнъе пуҫне ъиксех тӑмаст, 
тӳрех тытӑҫат.

Кӗҫӗр М у кки  ыран йала пуп килмелле тенине 
арӑмӗньен, Праҫукрзн, илтсеп пӗр минутрах хӑйӗн 
Ъленӗсене ш кул  пуҫне пухрӗ. П уху снаъъӑт пулат. 
Пухӑва Тамуксӑр пуҫне пурте вӑхӑта пыъӗҫ

Анъах вӑл та пӑртак тӑрсапах кӳлнӗ лаша пек 
хашкаса ҫитрӗ. Там ук вӑ.хӑта ӗлкерейменнине М ук-  
ки  сӑнарӗ те айӑккинелле пӑрӑнса плок-нот,ӗ ҫине 
темӗскер паллӑ турӗ.

—  Н у, йулташсем, калаҫма та вӑхӑт— пуҫларӗ 
М у кки  сӑмахне.— Ыран пирӗн йала леш твертоло- 
пӑйӗ килмеллине пурте пӗлетӗр.

—  Кам-ха вӑл твертолопӑйӗ, Ҫӗпӗре хуса йанӑ 
Хӗлип Ваҫҫилийӗ килмест пуд)-ҫке?— ыйтрӗ Тамук  
именкелесе.

—  Мӗмме!— Ҫавна та пӗлместӗн те ху  ҫапах 
вӗсемпе кӗрешме кр уш о ка  кӗретӗн. Пуҫтӑрри сан 
ш ӑтӑк, хуплама пӗр-ик кило ӑвӑс кирлӗ. П уп еп- 
пин вӑл пулат. Ы ран пирӗн йала килмелле тетӗп, 
ӑнтӑхса кайса М у кки  Тамука йатласа тӑкрӗ. Ар- 
паштаръӗ кӑна. л к  ӑҫта ӗнтӗ ҫитнӗъъӗ...

—  Леш  твертолопӑйсем патнэ ара, каларӗ пӗри
—  А-а, унта иккен! Е пир— Вӑрҫӑлӑ турӑсӑрсен 

Ъленӗсем, ҫав твертолопӑйсемпе ӗнтӗ вилиъъенех 
кӗрешмелле. Ҫавӑнпа та, товаришсем, пирӗн пупа  
хирӗҫ мӗн те пулин тумаллах.

—  Мӗнле кӗрешмелле-ха вӗсенпе?— татах ыйтрӗ 
Тамук.

—  Мӗнле кӗрешмелле тесе ыйтат та-ата,— ъӑсса 
каларӗ М у кки ,— есӗ ҫармӑс-и, вырӑс-и? Ие ҫирӗм 
пилӗк ҫула ҫитсе те ҫав сӑмаха ӑнланаймастӑн?

—  Ӑлантӑм,— терӗ Там ук хӑйне татах та вӑр- 
ҫасран хӑраса.

—  Ес ъарӑн-ха, Там ук,— калат М у к ки .— Й улташ - 
сем! К у  питӗ те хӑратакан йапала.

Пирӗн ӗретре Там ук пекки  урӑх та пулсан ти- 
нех пӗтрӗмӗр, Вара тӳрех калас пулат— кр у ш о к  
раслакайӑтҫӑ. Товаришсем! Пирӗн ун  пек кирлӗ  
мар елементсеньен ҫак минутрах тасалмалла. 
Там ук ӗнтӗ темиҫе уклон  та турӗ.

М у кки  хӗрелсе ларакан Там ук ҫинелле вӑкӑр пек  
сиввӗн пӑхрӗ те, кӑсйинъен плок-нотне  кӑларса 
малта ларакан ъленне, Пашана, тыттаръӗ.

—  Акӑ, вула: пайанхи пухӑва пуринъен те кай- 
ран килъӗ— пӗр^сылтӑм уклон. Тата „кӗреш мелле“  
пе „твертолопӑй" сӑмахсене ӑнланмаст,— Н у  пайан 
«к делу“ , ун ҫинъен ыран.

—  Ҫапла ӗнтӗ. Н у  пуппа кӗрешмелли май кам  
ш ухӑтл аса  тупрӗ-ха?

—  Епӗ хам тупрӑм та, анъах ӗҫре массӑн актив- 
не кӑтартмалла.

—  Пуппа кӗрешме мӗнле май тупрӑн, Лашайӑв 
йулташ? Кала!

—  Кала, епир те ҫапла кӗрешӗпӗр.
—  Кала М укки ...
—  Кала.....
Анъах пуху мӗнле шавласа ыйтсан та Мукки  

нимӗн те каламарӗ.
—  Ыран курӑр,— терӗ ҫеҫ.
Шавласан-шавласан пуху саланъӗ.
Ҫурҫӗр тӗлӗнье М укки  хыҫалтан пӑшатанпа 

Ъикнӗ пек йашт! сиксе тӑъӗ. Унган сӑмси вӗҫне 
каъа пурне вӗҫӗпе каъарт-каъарт! ъӗрсе илъӗ.

—  Самса тӑрринехӑнкӑла утланса ларсах кӑшланӑ 
пулмалла: вӗлтӗренпе ъӗпӗтнӗ пекех ъикӗшет,— 
хӑй ӑссӗн калаҫма пуҫларӗ. Ш ухӑш а кайса лар- 
сан-ларсан вырӑнӗ ҫинъен урайне транк! сиксе 
анъӗ те, урине сырма пуҫларӗ.

—  Праҫук, П раҫук тетӗп, тӑрха,— вӑратат арӑмне.
—  Мӗн тата кирлӗ, хирлен! Тӗлӗк курса ҫыв- 

ракан ҫынна вӑратрӑн,— каш кӑрса пӑрахрӗ Праҫук
—  Ҫур ҫӑварпа кӑш кӑр, атту ҫӑварна кив кӗпе 

пӗтӗрсе лартсан сывлаймӑн та. Кӗлет ҫӑриие кӳр- 
ха, кӗреҫе уҫса илмелле.

—  Мана вӑратнӑшӑн ӑмма есӗ ҫитҫӗр ҫырмина 
анса каймастӑн, есрелӗ,— ҫухӑръӗ П раҫук утийал 
айӗнъен.

—  Есӗ малтан ху  кампа калаҫнине пӗл те вара 
кӑш кӑр.

—  Ма? Есӗ ара Лаша М укки й ех  пу>ь? Йе ман 
умра ш уйттан ларат-и?— П раҫук тӑрса ларьӗ те 
М у кки  йенелле хӗрес хыврӗ.

—  Каю  ил хӗресне калла! Епӗ турра кӗл ту- 
мастӑп. Йе епӗ Вӑрҫӑлӑ турӑсӑрсен круш окӗн от- 
ветлӑ ҫыруҫине мантӑни. Ӑн ман— ответлӑ ҫыруҫи,

—  Йурӗ-ҫке...
—  Тоттӑ, Улӗмрен нихӑҫан та ан маннӑ пул. 

Сӑмсу ҫинех картса хур.
Хӗвел тухса, маъъа тӑрӑх хӑнкӑла утнӑ пек, пӗр 

ш урлӑхри хӑва тӗм ҫулли хӑпарсан, М у кки  те вы- 
рӑн ҫиньен сиксе тӑъӗ. Хӑйӗн тутисем кулса ҫеҫ 
тӑраҫҫӗ. „Ӗҫ турӑм “ ^̂—тет ӗнтӗ вӑл. Кӑмака умӗн- 
ъе йаш ка пӗҫерсе тӑракан П раҫук М у кки  тӑнине 
курсан, пӗрмерен хӑйма каш ӑкки  илъӗ те, Мукки 
патне ъупса пыъӗ.

—  Паратни ҫуки  сӗтел ҫиттине? Йа? Ҫиъъзс 
паъӑш кӑ килмелле, есӗ, турӑсӑр, ӑна пытаратӑн.

—  Еп илмен, Праҫҫа, ап та вӗрилен.
—  Ес илмесен кам шуйтанӗ илнӗ тата. Килте 

урӑх ҫын ҫук. Хӑнкӑласемех сӗтӗрсе кайман ӗнтӗ. 
Ҫӗркӗ выртнӑ ъ ух та сӗтел ҫинех выртса йул^е. 
А к  сана, ак сана!— ислетет П раҫук инке Муккин 
хӑнкӑласем кӑшланӑ сӑмсине. М у кки  Праҫука йа- 
нахран тӑхӑнтарасшӑнъъӗ, анъах ҫав вӑхӑтрах, 
Ъӳреъесен умӗнъен, ҫурхи шыв мӗкӗрсе йухнӑ пек, 
ҫынсем хӑрӑлтатса иртсе кайрӗҫ.

—  Ш уйт....т...ан кӗв.вен..т...сем  П раҫук Мукки
сӑкманне тӑхӑнъӗ те, вӑрӑ хурах йарса тытнӑ пу-1) 
тесе, хыпӑнса тухса вӗҫтеръӗ. М у кки  хӑйсен айак 
кӗнъи пуп килмелли ҫул ҫине лартнӑ капканн, 
мулкаъъи хӗсӗннӗ пуд) тесе хавасланнипе, икшер 
меттӑр сике-сике ӳксе, пӳртрен П раҫук хыҫҫанах 
урнӑ пек тухса уткӑнъӗ.

Хапха алӑкӗнъен хашӑлтатса тухрӗ те тӳрех ҫуР‘ 
ҫӗр тӗлӗнъе лартнӑ капкӑн патнелле вӗҫрӗ.
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Муккисен айӑккинъӗн иртӗкен ҫул ҫинъе ха- 
лӑх лавкки умне пухӑннӑ хайех; каръӑкӗ-кӗрт,ӗкӗ, 
ватти-вӗтти... Вырӑсла каласан всех мастей пу- 
хӑннӑ.

— Ку кам шуйттан ылханӑвӗ!—ҫухӑрат халӑх.
Ҫул айаккинъе йунлӑ сӑмсаллӑ паьӑшкӑ йӗпе

пӑру пек йаваланса ҫӳрет. Сӑмси ирӗлнӗ сна^. 
Ҫул ҫинъе пӗр меттӑр сарлакӗш шӑтӑк, ҫул ур- 
лӑшнех ъавса хунӑ. Айаккинъен пӑхса тӑракан 
пупа ъӗрӗллех шӑтака ъикме пуҫланӑ тейӗн.

— Кӑна кам шуйттан квентийӗ муталанӑ?!—хыр- 
тарат пырне ушкӑнта тӑракансеньен пӗри.

— Пӗлсен тытса лӗкӗ авасъӗ ӑна!—кӑшкӑрат 
тепри.

— Ҫатма ҫине хурса шаритлесъӗ, есремете!
— Кӑна етем мар, анттихрис ъавнӑ пул).
— Пупа йуратмасӑр, снаъъӑт, сӑмсине икеръӗ 

пек иресшӗн пулнӑ,—ӑнлантарат пӗр лупас кепкӑлӑ 
хресъен.

— Шӑтӑкне пӑхас, тӑтӑкне,—кӗрлерӗ сасартӑк 
халӑх,—тен унта тепрер штуккӑ пуртӑр

Шӑтӑк тӗпне ъавкаласан „тепрер штуккӑ“ вы- 
рӑнне ъӗнтӗр вӗҫлӗ, унъъен марлӗрен те шурӑ 
пулнӑ ҫитӗ туртса кӑларъӗҫ.

— Ку мӗн тамаши?
— Ку мӗнле, хӑйаматла кайӑк тирӗ?
— Ку мӗн?..
Шӑтӑк йӗри тавра кӗпӗрленсе тӑракан халӑх ӑн- 

ланаймасӑр пӗр-пӗрин куҫӗсеньен кӑлин-калин! 
пӑхкаласа илъӗ.

Ҫак самантра ъупса ҫитнӗ Мукки арӑмӗ Праҫук, 
хӑйӗн сӗтел ҫиттине тытса тӑракан кӳршӗ етеммин 
Ырашкӗнӑн пиъӗ ҫине ҫӑра сурт,ӑкие лаъ! тутартӗ

— Хурах есӗ! Питне икӗ хут кӗҫҫе ҫӗлесе ҫӗркӗ 
сӗтел ҫине сарса хунӑ ҫиттийе ъӳреъерен кӗрсе ҫа- 
ратса тухнӑ. Хурах!.

— Ма суран ман ҫийе, оҫҫол! Хӑҫан епӗ сан сӗ- 
тел ҫиттине ҫаратрӑм, хӑҫ-ҫан? Куртӑни вӑрлани- 
не есӗ мана?

Мукки кӳрши Ырашкӗн ҫиленнипе Праҫук ҫӳҫӗн- 
Ъен пуклак пӳрнисемпе пӗтӗрсе ильӗ те каллӗ- 
маллӗ сӗтӗркелет ҫеҫ.

— Крав-в вул! Пулӑшӑр, халӑх! Ҫӳҫӗ ҫӑлса пӗ- 
тере-ет. Пулӑ-ӑ-ш...! Сӑмахне каласа пӗтереймерӗ. 
Мукки пуп ваД)Д)И ъавса хунӑ шӑтӑка лат)! туса 
кӗрсе укрӗ.

— Ой! Типех пӗтрӗм. Пӗррите хут пулӑшакан ҫук, 
ӗсӗклеме пуҫларӗ Праҫук.

Анъахрах хашӑлтатса ъупса ҫитнӗ Мукки, нимӗн 
ӑнланаймасӑр, арӑмне хӗнекен Ырашкӗн ҫине, ку- 
шак шӑши ҫине сиксе ӳкнӗ пек, сиксе ларъӗ. 
Куҫӗсем хӑйӗн, автан куҫӗсем хӑйех, хӗрелсе кайнӑ.

— Ма есӗ ҫын арӑмне йытӑ пек кышлатӑн. 
Вӑл сана хӗнерӗ штод)!...—кисрентеръӗ сывлӑша 
Мукки. Пӗрре сӑмсу урлӑ парсан внҫӗ татӑк пулса 
кайӑн. Хӑй Ырашкӗн ҫине шӑтарас пекпӑхат.

Иӗри-тавра пӑхса тӑракан хӗрарӑмсем хӑранипе 
пӗр ҫӗрелле, сурӑхсем пек, пухӑнъӗҫ.

—- Ма есӗ, каъака таки, ҫул ҫине шӑтӑк ъавса 
(̂ Урса ҫынсен сӑмси ҫӑвӑрӗсене иретӗн,—ҫухӑрат 
Ирашкӗн вӗриленсе.

— Тата ҫийелтен хӑйӗн сӗтел ҫиттине витсе улӑм- 
сем сапаланӑ,—кх-ап-пай!—автан пек авӑтат лупас 
хепкӑлӑ хресъен.

— Мӗн турӑн ӗнтӗ пупа? Кур, савӑн!-—с ӑмса 
ран тӗртет Муккине пӗр хӗрарӑмӗ.

— Епӗ тӗнпе кӗрешетӗп, ҫавна ес ан ман,—имен- 
келесе тавӑръӗ пуҫне ъиксе тӑракан Мукки.

— А-а-а! Тӗнпе кӗрешетни! Килӗр-ха, халӑх, ҫак 
хуликана сив муньа кӳртер,—терӗ те Каҫҫан Микку- 
лайӗ Муккине ҫухаран ҫавӑрса— илъӗ. Килӗр 
ъасрах!

— Тивес мар, сута парас. Хуликансене сут хӗр- 
хенмест, терӗ тепри.

— Сута парас! Керлерӗ халӑх.
— Анланаймарӗ мана пупсен аллинье пурнакан 

тӗттӗм халӑх,—тарӑхат Мукки.—Епӗ сута кайсан 
та ман ӗҫе ытти тӗр^с ъленсем туса пӗтерӗҫ терӗ 
йулашкиньен.

Вулакан йулташ! Ку йапала савӑнса ох-хо-хок! 
кулмалли мар.—Макӑрмалли. Тракети йевӗр. Унаш- 
кал йевӗрлӗ ӗҫсем йалсенье ъылайах пулкалаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа кудт-похот ӗҫне йалсенъе вӑйлатмаллах.

Хв. У й - X и р.

—  Есӗ хӗвӗ1| парӑмна хӑҫан 
т^ллесе татас тетӗнха?

—  Ан хӑра! Ҫитес уйӑхрах татӑп
—  Нена-ай?!
—  Ненай мар ҫав, утарнӗке 

ҫырӑнтӑм. Утарнӗкле ӗҫлетӗп 
тесе, ыранах шалу )!стерттеретӗп.

Ответлӑ ретактӑр А. В. ВАҪҪИЛИЕВ
Чувашит 76 1504. Гор. Чвбокоары, т п .  7« 1 Чувашгосиздата З а и з  76 2080 Ыепеч. 4.500 »в.

—  15



Т е л о п р о и св о ти т тӗ л  (промфинплана).— Айта, айта! Сана савком прбтҫетаттӗлӗ „дела 
уине ҫӗлесе лартма хушрӗ.


