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Хбр1бьут8й районӗньи., Капкӗн“ колхоса
„Капкӑн“ колхос ъленӗсене пурне те тырпулпа 

коллективисатси кунӗ йаъӗпе ҫӑкӑр пысӑкӗш са- 
лам йаратпӑр (ҫӑкӑртан пысӑк пулаймӑн).

Тата ҫакна пӗлтерестетпӗр: сирӗн раппӑрта алла 
нлтӗмӗр,—алла илтӗмӗр анъах мар, кашни сӑмахнех 
хӑлхама ъиксе пырса вуларӑмӑр. Вуланӑ ъухнеса- 
вӑнмалла пулъӗ, мӗншӗн тесен сирӗн колхос ҫитӗ- 
нӗвӗсеие илтсен, ъӗремӗрсем хаваслӑ кӗвӗсем ка- 
ласа тапма пуҫларӗҫ.

Сирӗн иртнӗ ҫуркунне „Капкӑн“ шурнал йа^ӗ- 
ше уҫӑлнӑ колхос, кив пурнӑҫран йулнӑ тумхах 
йышши кирлӗ-марлӑхсене сирсе пырса, ъӑн-ъӑнах 
хастарлӑн, ҫанӑсене тавӑрсах ӗҫлесе хӑйӗн ҫемйине 
22 хуҫалӑхран 53 хуҫалӑха ҫитернӗ. Акана та, тырпула 
уйран пухса кӗрсе авӑн ҫапса пуҫтарассине те уй- 
рӑм хуҫалӑхсенъен малтанрах пӗтернӗ ӑсӗр. Маттур! 
£лес вырӑнне сӑмсасене ъаваласа тӑракан пул- 
нанран пулнӑ ӗнтӗ вӑл. Уйхиртен тырпул пуҫ- 
тарса кӗртсе пӗтерсенех, ^йрӑм ъухӑн хуҫалӑхсене 
нулӑшнӑшӑн та сире ъухансен йаъӗпе пысӑк тав 
кӳретпӗр. Кулаксем сире кураймаҫҫӗ конешнӑ^н- 
шӑн. Йытӑсем уйӑх ҫинелле пӑхса вӗрнӗ пек, вӗ- 
сем сирӗн колхос ҫинелле хайаррӑн пӑхса хӑрр- 
хан-хам! тесе выртаҫҫӗ. Талкӑшпех колхослас ӗҫ 
шулса иынӑ май вӗсен мӑн хырӑмӗсене, пырши-па- 
картн мӗнӗпех, тӑвӑр тупӑка кӗртсе выртармалли 
вӑхӑт ҫитнине сисеҫҫӗ ӗнтӗ вӗсем, сивӗ калтасем.

Хӑвӑр тырра, йӗтем ҫинъенех 21,78 ъентнӗрил- 
се кайса патшалӑха панӑшӑн, Совет Сойусӗнъи 
ӗҫҫынннсем йаъӗпе пысӑк тав кӳретпӗр. Хулари 
рапоъъисем сирӗн куъъенеҫе хаваслансах йышӑн- 
Ъӗҫ. Ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ тесе, вӗсем (хулари 
рапоБЪИсем) сирӗн пата хӑйсем куъъенеҫӗсене—ти- 
мӗрпе хурҫӑран тунисене те, хресъе.нсем панӑ йӗтӗнпе 
ҫӑыран, тата мамӑкран тунисене те, тата ыттисене 
те (пурнӑҫра кирлисене пурне те) парса тӑма пул- 
Ъӗҫ. Ҫителӗклӗхех парса тӑмалла пултӑр тесе, ху- 
ласенъе ӑмӑрту йӗркипе утарнӗкла пуртӑсем, мӑ- 
латуксем шаккаҫҫӗ, пӑъӑкӑсем йурлаҫҫӗ, урапа- 
сем ҫаврӑнаҫҫӗ, машшинсем кӗрлеҫҫӗ.

Машшинсем кӗрленине илтнипе, мӗн пур шуйт- 
тансеи, шуорисем те, хурисем те ват каръӑк пек: 
*х, ах, ах1—тесе йӑнӑшма тытӑннӑ. Их-их-хик— 
теме хавалӗ ҫук вӗсен. 80 кратӑсран та сивӗрех- 
хӗн пӑхаҫҫӗ пирӗн ҫийе. Пӑхас килет тӗк пӑхъӑ- 
риҫ—вӗсем пӑхнине кура, епӗр хамӑрӑн сыхлӑх 
ӗҫне вӑйлатасси ҫине вирлӗрех пӑхӑпӑр.

Килес ҫулхи ҫураки вӑД)ӑьи вӑрлӑх фонъӗ туса 
хунй те, 3 тон ҫилос туни те, сысна витипе ытти 
выд)ӑх вити тума тытӑнни те, тупӑшсене тӗрӗс ва- 
леҫни те, пурте уйрӑм хуҫалӑхлӑ ӗҫхресъенӗсене 
колхос ҫине аван пӑхтарат, вӗсене колхос йенелле 
макнит пек туртса тӑрат. Куҫӗсене хупса ҫӳрекен 
оппортуниссем, сирӗн колхос ӳсӗмлӗхӗ ҫинъен илт- 
сен, хӑлхи шӑтӑкӗсене пӳрнисемпе ъиксе лартса 
ҫӳреме пуҫларӗҫ,—илтесшӗн мар вӗсем ун пек 
ӳсӗмлӗхсем ҫинъен

Коллективисатсипе тырпул уйавӗ кун Т)ӑваш 
шравиттӗлстви „Капкӑн“ колхоса 2-мӗш преми па- 
малла тунине есӗр илтнӗ ӗнтӗ. Тата епӗр ҫакна 
пӗлтересшӗн:—„Капкӑн“ шурналра ҫырса тӑракан 
виссаттӗлсемпе поетсем хӑясен йуратнӑ шурналӗ 
йаъ^пе ӗҫлесе тӑракан „Капкӑн“ колхоса шефа ил- 
се, униа тӑтӑшах ҫыхӑну тытса тӑма сӑйах параҫҫӗ.

Под)шевикла салампа „ К<хпкӑн“.

К у с е м  х а т ӗ р
— Халӗ майлашма пӗлес пулат. Халӗ майлащ- 

масан апат ҫиме те ан лар. Ҫиъъас сана мӗнле ук- 
лон патне пулсан ҫыпӑҫтараҫҫӗ. А вот манах ку- 
лаксем майлӑ ӗҫлетӗн тесе хуръӗҫ,—терӗ претҫе- 
татлӗ хуллен сапписной книшкӑ ҫине тӗлӗрсе пӑхса.

Ун книшки ҫинъе ҫаксене паллӑ тунӑ: 4-мӗш 
Ъислара кумасем патӗнъе ӗҫкӗре. Виҫӗ кун мухмӑр, 
ӗҫлеме тухман. 9-ш—хӑйматлӑх пулнӑ. 20-мӗш~ты- 
рӑ пухмалла хут килнӗ, камран пухмаллине кӑ- 
тартман. Тата малалла та ҫаплах,

— Халӗ шарлас ҫук, нимле уклон та пулмаст.
— Апла йурамаст. Сайра хутра „уклонсене ти- 

мӗр пӑркӑъпа пӑркӑъласа кӑларас"—тесересо,ъут- 
сисем ҫырмалла.

— Ҫук. РесоД)утсире те уклон пулма пулта- 
рат. Халӗ килӗшмелле, тем калаъъӑр сана—килӗш! 
Хутсем ҫине „ҫиъъас тӑватпӑр“ тесе ҫырмалла.

— Пустуй вӗрккени те пулӑшат. Снай хыпка- 
ланса каллӗ-маллӗ ъупкала. Пуху, саҫҫетани... вӗ- 
рентрӗ претҫетатгӗле районра ӗҫлекен йулташӗ 
сӑмси шӑтӑксене кайӑк ҫунатти пек сарса пуҫ- 
тарса. —

— Пуштӑ килет. Мӗн пур?
— Хаҫатсем. Суйлав ҫинъен постановлени,— 

пусӑрнъӑклӑ, хуллен каларӗ пуштӑпа килни.
Ах! терӗ те претҫетатлӗ хӑнине пӑхмасӑрах ха- 

ҫат хӗстерсе ӑнран кайнӑ пек картасене, ҫынсене 
(тӗл пулнисене) ҫапӑнса кӗнъелере ъупса ҫитрӗ. 
Мӗншӗн ъупнӑ-ши?

Ах, ах, ъимха, ъим! Ох,—вӑрӑмӑн аран сывлӑш 
ҫавӑрса йаъӗ Тӑмсаккай йалӗҫтӑвкомӗн претҫетат- 
тӗлӗ Кулакай Тарҫукӗ, ҫӳлтен пӑрахнӑ пек, кӗнъе- 
лере ҫыруҫӑ умне ӳксе.

— Пӗтрӗмӗр! '5исти пӗтрӗмӗр! Мӗн тӑвас?
Ҫыруҫӑ хӑранипе вырӑнгах хыгса ларъӗ, аллин-

ъи руъки шак! тесе ҫӗре ӳкрӗ, куҫӗсем ъарӑлса 
кайрӗҫ.

— Пӗтрӗмӗр! Т)исти пӗтрӗмӗр,—кӑшкӑрса йаъӗ 
вӑл та претҫетатлӗ хыҫҫӑн нимне пӗлмесӗрех.

— Суйлав! Суйлав! Мӗне кирлӗ вӑл?—татӑклӑн 
икӗ хут кӑшкӑръӗ претҫетатлӗ.—Ав, вун хаҫат— 
пӑх, постановлени пур унта! Мӗн тӑвас?

— Суйлав. Уншӑн ма ун пек хӑратӑн—хӑратса 
мар. Мӗн тунӑ-ха епӗр? Астӑватни? Тай-ха кунга 
наккассене.

Претҫетатлӗ кӗсел пек ъӗтрекен аллипе пуху 
проттокколне тытрӗ.

— Так кӗпер хывтарасси виҫҫӗ—туман, ҫӗр 
пооъъӑн. Ҫиъъзс пӗренесем кайса пӑрахнӑ пӳл- 
тӑр. Иалта икӗ ҫӑл авӑтмалла—туман, ҫӗр проъъзн- 
Пайанах шӑтӑк авӑтма пуҫланӑ пултӑр! Шкул йу- 
саттармалла,—пӗр хӑма хуштарнӑ 15 проъъ^"’ 
„Ҫексисен ӗҫне ъӗртмелле, ку ӗҫе йалӗҫтӑвком 
Ъленӗсене хутшӑнтармалла,—вуларӗ претҫегатлӗ.

— Ой, пирӗн ҫекси те пур пулати-ха апла?
— Конешнӑ.
— Ҫиъъзс ҫпискӑ тунӑ пултӑр! Каҫпа сопрани. 

Мӗнле ҫекси пурха?
— Мӑнле ҫексине пӗлме епӗ претҫетаттӗли?
— Ҫиъьас ҫекси шыраса тупнӑ пултӑр. Рас- 

траттӑй санимайӗшҫа! „Колхоспа ҫыхӑну тытмал- 
ла“—вуларӗ малалла.—Тавай ҫиъъас хутҫыр, »ҪУ' 
хӑну тытатпӑр“ те. Колхосра камха пирӗн?„Хура^ 
пӳръӗ йусаттармалла, насус хатӗрӗсем туйанмалла •

— '5 асрах кай платник патне!



Ҫыруҫӑ нихӑшне тума аптранипе пӗрре пӗр хут 
тытат, тепре-теприне, тепре тухса ъупат, анъах 
кашнинъех; Кӗр, ан кай! Кунта татах ӗҫ п)'р!—те- 
се кӑшкӑрса тавӑрат.

Хӳръка пуснӑ мулкаъӑ пек сиккелет кӗнъелерте 
ҫыруҫӑ.

— Тӑмсаккай, епӗр ҫав сайом сарассине, тырӑ 
пухассине...

— О-о халте. Тырӑ-пулӑ камппани пурӗҫха. 
Иртмени вӑл? Епӗ прикатир кайрӗ те, камппани 
те пӗрлех кайрӗ пулӗ тесе. Ҫиъъзс кӳл лаша! Ҫиъ- 
ъас кӳл лаша! Красни опос тӑватпӑр!

— Сайом, тата сайом.
— Сайом та иртмени? Сармани? Ҫиъъас пуху, 

пуху пуҫтарнӑ пултӑр!
— Ма мӑшкӑлан? Ман мӗн туса ҫитерес?
— 9ата нимӗн те тумасан отъотра мӗн калас 

тен? Кала, мӗн калас тен?
— Хад) тин ҫапах туса ҫитерейес ҫук, ҫыхӑнма 

та не ҫтойӑт.
— Ӑна мар. Сӑлтав шырамалла „об‘ективные- 

пр/> чины“ тенисене.
— Ну, уш, шалиш, унпа ҫеҫ ӗҫ тухмаст. На- 

локсем пытарса хӑварнине, ҫӗре тара илнине пы- 
тарнине... нимле те пытарас ҫук, вӑл прави уклон.

— Ҫапах сӑлтав ҫырса хатӗрлес.
— Кӑҫал тырӑ хатӗрлеменни: ҫӑмӑр, ҫанталӑк 

йапӑххи. Кӗпер туманни—лашасем ҫукки, ҫӑл— 
ҫанталӑк, хӑш тӗле авӑтмаллине пӗлменни; шкул 
йусаманни—йусама май ҫукки, йӑтӑнса анасран 
харани; налок пуҫтарманни—-вар ыратни, тухтӑр- 
тан справккӑ илмелле... иръьенех ҫапла ҫиъӗ лис- 
та ҫине ,,об‘ективные притинӑ“ ҫырса тултар^ӗҫ.

Суйлава хатӗр ӗнтӗ кусем. Халӑх йепле хагӗр- 
ленсе иглӗши кусене.

Пӗтерет ҫав пирӗн патне ҫитсен ӗҫлес килмен 
ййла. Мӗн те пулсан тума пулатъӗха. Тепӗр йен- 
Ъен хырӑм выҫсан тин ҫӑкӑр кирлӗ текен ҫын та 
кайӑкла шутлат.

Н

Тавлашу пулнӑ.

Пирӗн Кӑмакал йалӗнъе ' Ҫӗрпӳ р.) тосор тӑман 
пирки пушар ураписем тавлашма тапратнӑ. Пиъ- 
келлӗ урапи калат пакурлӑ урапине:

— „Кайса пӗлха упполномоъъӗннӑй патне, тосор 
кам тӑрат, халӗ кӗркуннехи каҫ питӗ тӗттӗм, питӗ 
хӑрап тосорсӑр, тенӗ.

Пакурлӑ урапи калат:
- -  Ху кай упполномоъъӗннӑй патне... Халӗ ха- 

лӑх ахтопус ҫулӗ тӑват. Упполномоъӑннӑй Туп- 
рова ҫуран ҫӳреме, тата папкине хӗсгермейурата- 
канскере таккуй сан ҫине ларсан ахтопус ҫине 
л>рнӑ пек туйӑнса кайӗ. Хӑйне питӗ мӑнӑ шутлӗ 
•*ра, хад) те пӗъӗккех мар та... 
л  Пӑртак тӑрсан пиъкеллӗ урапи тухса кайрӗ. 
“ ал варринъе ҫырма пуҫ, ҫырмана ҫитсен кӗъӗ 
ларъӗ,—упполномоъбӗинӑй патне ҫнтеймерӗ. Па- 
•̂ УР урапи кӗткелесен хӑранипе сарайӗнъен тухса 
^РЪӗ... Вӑл та кӗрсе ларъӗ. Тамаша!

Оппортунис.

Шӗшлӗ.

Ӗлӗкхи ҫулпа г̂.

Ҫррӗн ҫул ерни мӗнле иртрӗ?
~~ Елӗк ҫӳренӗ ҫулпах иртрӗ пулмалла, ниы те

■ у с а н м а н .

; Олпортунистӑв (калуш ӑшне кӗрсе ларнӑскер) 
Ей, хӑта! Кулак мари есӗ?

Кулак. Сан мӗн ӗҫ? Кам есӗ ыйтса тӗпъеме?
Оппортунистӑв. Ех, хӑта, хӑвӑн тусна паллайма 

рӑни? Тусу вӗт епӗ—Сулӑнъӑк Сулӑнъӑккӑвиъ Оп 
порттунистӑв.

Кулак. А-а, тусӑм! (Ыталаса илет) Каҫар тар 
хасшӑн. Паллаймарӑм. (Тӗлӗнсе ун ҫинелле пӑхат) 
Мӗн ӑшне кӗрсе ларнӑ ара есӗ?

Оппортунистӑв. Курмастӑни мӗн ӑшӗнъе ларни 
не? Калуш ӑшӗнъе ларатӑп. Ашӑх вырӑна лекрӗм

Кулак. Ай йай! Мӗнле майпа ӑшӑх вырӑналексе 
малалла кайаймарӑн.

Оппортунистӑв Кӗракине туса пӗтеръӗҫ?
Кулак. Пӗтеръӗҫ.
Оппортунистӑв. Колхоссем тырӑ нумай акса хӑ 

варъӗҫ?
Кулак. Нумай.
Оппортунистӑв. Плана ытлашшипех тултаръӗҫ?
Кулак. Тултаръӗҫ.
Оппортунистӑв. Колхоса кӗрекенсем нуиайланъӗҫ?
Кулак Мӗн ара ҫаплах ыйтатӑн—пуп мар пуд).
Оппорттунистӑв. Итле малалла. Аепӗ апла пул- 

маст, тесе вӗрентнӗъъӗ- Епӗ вӗрентнӗ пек пулма- 
рӗ. Вӗсем каланӑ пек пулъӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ ӑшӑх 
вырӑна кӗрсе лармалла пулъӗ, калуш ӑшӗнъе ла- 
ратӑп. Тархасшӑн ҫак ӑшӑх вырӑнтан тӗртсе ма- 
лалла йарсам.

Кулак. Ну, санпала! Уамӑн та халӗ ӗҫ мӑй та- 
ранах.

Оппортунистӑв. Мӗнле каплаха ӗнтӗ, тусӑм? Епӗ 
саншӑи ъылай тӑрӑшрӑм, есӗ мана манма пуҫланӑ 
пек калаҫатӑн. лшӑх вырӑита тӑр пӗъъенхӑварас 
шӑн. Кунтах ларсан манран кулсах вилӗҫ. Хурзх! 
Хурах! Хурах! Ҫӑлӑрах! Кулаксем ҫӑлӑрах!



Вӑрман, ҫурта, вакӑс тата хут тинӗсӗ
Хӑшпӗр аслӑ ҫынсен пуҫӗнъи ӑс хӑшъухнв ъи 

ретовой хресъен ирлӗн-каҫӑн ҫӳрекен лупас хыҫ- 
неллех кайат курӑнат. Кайат те вӑл (аслӑ ҫын ӑсӗ), 
татӑк хӳреллӗ ырхан ула йытӑ пек, ним тӗлсӗр 
шухӑш шухӑшласа ларат.

— „Ӑҫта мӗнле ъирккул,ар йарса хам тӗнъере 
паллӑ вырӑнта тӑнине систерес?—тет.

Пӗлмест вӑл ӑҫта мӗн тумаллине. Пуҫӗнъе унӑн 
„микиткӑ" йатлӑ винттӑ ҫук. Микитки те, пурте 
тӗплӗ пулсан, малалла каланӑ пек волоккиттӑсем 
пулас ҫук.

1. Вӑрнгн ъӑтлӑхбнър.

Вырӑнти ӗҫре тӑракан ҫын хӑй ҫитсе курмасан 
та, йе карттӑ урлӑ, йе тата хӑти-тӑхлаъӗш урлӑ 
Шӑмӑршӑ районӗ ӑҫти авӑр тӗпӗнъе ларнине пӗ- 
летех. Шӑмӑршри „авӑр“ ытла темскерле иккенне 
сисет те, кӑмантировккӑна-мӗне шутсӑр кайасшӑн 
мар вара.

— Путланмаст-и Шӑмӑршу-мӗнӳ! тет вӑл.
Шӑмӑршӑна кайас тесе ҫул ҫине тухмаст. Аташ-

са кайасран хӑрамаст те, анъах ъунӗ шикленет:— 
„пӗлме ҫук вӗт, те вӑл вӑрман варӗнъе, те ҫеҫен 
хир хӗрринт,е...“

— Ҫӑва патне, тфу!.. Кайъъӑр, кайассисем кил- 
сен, тет вара вӑл.

Унтан вара, ӑсне лупас хыҫне йарса, телефонпа 
шатӑртаттарма тытӑнат.

Турханкасси вӑрманлӑхӗн (Патӑрйел р-нӗ) пуҫ- 
лӑхӗ хӑй пуҫӗ ҫинъи ҫӳҫне тӑпӑлтарат. Пӗлместӗп, 
вӑл те ҫӳҫлӗ, те кукша ҫын, анъах тапак туртса 
тултарнӑ кӗнъелерӗнъе васкаса, ҫиллине шӑнарай- 
масӑр каллӗ маллӗ утса ҫӳренӗ ъух, тепӗр ырӑ 
ҫын пекех ҫӳҫ пеккине ъӗпӗтсе туртат.

Ҫав вӑхӑтра Шӑмӑршӑ райӗҫтӑвком претҫетаттӗ- 
лӗ пӗр-пӗр 10— 12 странитсӑллӑ, такшин йанӑ 
ъирккуд)ара вуласа тухрӗ те:

— Ухмах тесен, ухмах мар пул, ку ухмах,— 
тесе шухӑшласа илъӗ ъирккуэьара алпусса йаракан 
ҫын ҫинъен.

Турханкасси вӑрманлӑх пуҫлӑхӗ, хӑйӗн „аслӑ“ 
ҫамкине хытса ларнӑ сӑран атӑ пек картлантаръӗ 
те, телефон патне пыъӗ.

Шӑмӑршӑ райӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ теҫамкине 
пӗркелентерсе телефон ъӗлӗмне тытрӗ.

- - Кам калаҫат?.. Турханкассинское леҫниъ- 
ствӑ?.. Ӑхӑ. Так, так... зачем?

55Р — Пайан вӑрман уйӑратпӑр. Сирӗн_ район 
^,детставнттӗлӗ кӑна ҫук. Васкасах йарӑр. Ӗҫ ъӑр 

нса тӑрат сирӗн пирки,—тет пулас Турхан- 
ссинъен.

щ  — Нсӗ кеокрафи мӗн иккенне, йе, покранимер, 
ӑмӑршӑ ӑҫти тӗнъе хӗрринъе ларнине пӗлетне?— 

терӗ Шӑмӑршӑран...
Кун пек ыйтӑвахирӗҫкӳренмесӗр-тумасӑрах,Тур- 

ханкасси вӑрманлӑхӗн пуҫлӑхӗ телефон трупкине 
ҫакса хуъӗ.

— Пӑхати сана,—терӗ Т)ӑвашсойусра ӗҫлекен 
Кошевмшскӑв й-ш.—Рас Турхантан илмерӗр; сире

хӗн 20-мӗшӗнъе 3-25-мӗш номӗрлӗ хута алпусса 
Шӑмӑршӑ районӗнъи копператтив правлӗнине йарат.

Ку хутпа вӑл:
„...1. По плану распредения Вам, для РИК-а 

причитается деловой древесины на строительство 
Ибресинского Леспромхоза 1150 куб. метров.

2. Дрова на топливо 1.200 кубических метров,— 
тет, тата ун айне ,,3а зам. зава Оперативного от- 
дела Д. Кожевников",—тесе ал пусат.

Копператтнв правлени претставиттӗлӗ ку хута 
вуласа тухрӗ те „Ерунда“—тесе ресо.ъутси хуъӗ,

Мӗн тӑвас тетӗн. Пӗъӗкҫеҫ Шӑмӑршӑ икӗ пы- 
сӑк ҫынна ним вырӑнне хумарӗ: пӗрне кеокрафи 
вӗренме ликпункта кайма хушнӑ пекех пулъӗ, те- 
пӗрне .,Ерунда“ ресод^утси ҫитеръӗ.

Мӗншӗн?
Мӗншӗн тесен, вӑрман тӗлӗшӗнъен Шӑмӑршӑ 

Турханкассине, Кошевнӗккӑва та ӑвӑс йупалартса 
пама пултарат, тепӗр йенъен—вӑрмана ӑҫтан кама 
пама пӗлмешкӗн хыҫпа мар, пуҫпа шухӑшлама 
хушат.

2. Суртапа вакбс.
Ӗлӗк пӗрпӗрне курайман халӑх хушшинъе ҫа- 

кӑн пек халап ҫӳреъъӗ:
„Икӗ вырӑс икӗ лав тырӑ сутнӑ, тет те, пӑртак 

куд)ат тумашкӑн пӗр ресторана пырса кӗреҫҫӗ, тет. 
Сӗтел хушшинъе пӗр улпут сӑра ӗҫсе, хура вӑл- 
ъӑпа саккуҫҫит туса ларнине курса, кусем те„ҫав

кайат..Вошаттӑй. Пионер отреъӗ сапаланса 
Хваттер ҫук, укҫа ҫук. Мӗн тӑвас?

„ г ------------------г-г> — Йаьвнккӑ ҫекреттарб: Есӗ мӗн ъӑрмантарса &
М ӑрвтрая та, Иӗпреҫреы те, Кнререн те памастап. ретӗн! Пӗлместӗни пирӗн халӗ к а м п п а н и с е м  иртсР) 
Кай ва«, Пуинскы расӑеса,—тесе иртнӗ май уйӑ- мелле. Тепӗр ернере ыран „ыран" тенӗъУ^и®””'



хурайапалана" 1 кӗрепенкӗ виҫсе пама ыйтаҫҫӗ При- 
кашъӑкӗ кусем Веткӑ кӗпӗрнинт,ен килнине сиссе 
вӑлъӑ выранне пӗр кӗренке вакӑс виҫсе парат.

Сӗтел хушшине кӗрсе лараҫҫӗ икӗ вырӑс.
Кушилесенъен ҫӑкӑр кӑларса, ҫавра ъӗл ҫине 

вакӑс сӗрсе ҫиме пикенеҫҫӗ.
Тутлӑ мар. Анъах, укҫа панӑҫке-ха. Пӗр-пӗрин 

умӗнъе лӗкленмӗ те хӑйаймаҫҫӗ. Вакӑс ҫав тери 
майпе ъакат, иксӗлмест... Вакӑе пӗр-икӗ ҫӑварлӑх 
кӑна йулъӗ. Анъах пӗр вырӑсӗ „ҫисе тӑраннӑ" пир- 
ки тӗпӗр вырӑсне ҫапла каларӗ:

— Ты, Ванька, доядай, а я—пойду блявать“...
Ҫапла пулнӑ, теҫҫӗ ӗлӗк авзл. Анъах хад)хивӑ- 

хӑтра никам та вакӑс ҫийесшӗн мар. Ҫӑмарта са- 
7 коттовкӑ. Аш-какай сакоттовкӑ, тетпӗр.

Аван йапаласем. Ҫӑмартапа какай вакӑсран 
тутлӑрахах ӗнтӗ.

Ҫапах та у р ӑ х л а  ш у -
X ӑ ш л а т. Вӑл ҫӑмарта пухас ӗҫе ҫтимулирӑват 
тумашкӑн Шӑмӑршӑ копператтивне п ӗ р й е ш - 
Ъ ӗ к... в а к ӑ с, тата т е л ӗ р  й е ш ь е к  ш у р ӑ  
ҫ у р т а  йанӑ, тӑмпуҫ!

Кӗрхи тырӑпа ъӑхсем ҫӑмарта тума тепӗр хут 
пикенъ ӗҫ. Сутасшӑн ҫӑмарта ҫӗклесе ҫӳрекенсем 
нумай, ан^ъах:—„Ирӗклӗ Совет Сойусӗнъе халӑх 
аван пурӑннӑ ъухне камӑн тепӗр хут вакӑс ҫийес- 
си килӗ? Хал'бъен ун пек ҫурта сутма хӑнӑхман 
Ъӑваша ҫав шурӑ ҫуртана илме йепле сӗнес те- 
тӗн?—тесе ӳпкелешеҫҫӗ копператтӑрсем.

3. И^сблми хут тинбсб.
Пионерсем—„патшалӑха хут тупса парӑр“ ло- 

сӑнка ҫав тери хӑвӑрт йарса ил^ьӗҫ. Вӗсем кивӗ 
хаҫатсене, пирус тӗпӗсене, кӗн^ьелерти хут ҫӳпҫап- 
сене ҫапҫут тасатса пыраҫҫӗ. Иулашки вӑхӑтра 
уттил ваД)Д)И выртса ҫӳрекен хут та сахаллана 
пуҫларӗ. Пионерсен „промфинпланӗ“ ҫавӑн пирки 
тулли пул-Бӗ.

Иепле майпа тултарас?—теҫҫӗ.
Наркомфинран, Наркомпросран, Наркомторк- 

ран, тата ытти ,,ком ‘-семпе „комат^-сен-бен, Шу- 
йашкарти аллӑ-вуникӗ тӗслӗ „кооплестпицжив- 
жилкустпромполелугмясяйцесырмаслосойуссем“ пи- 
онерсен хутне кӗме тытӑнаҫҫӗ: Мускаври уьреште- 
нисем мӗнле инструкси, мӗнле 'ьиркуд^ар кӑлараҫ- 
ҫе, ана илнӗ илменех темиҫе ҫӗршер екҫемпд^ар 
ҫаптарса пӗтӗм '^ӑваш  ҫӗршывне хут тинӗсӗ айне 
путараҫҫӗ: кӳлӗ таврашӗ ҫук тӗле типсе хӑрса 
кайнӑ ҫырмаллӑ, шывсӑр районсене пулӑ мӗнла 
тытас ӗҫе йӗркелесе йамалли ҫиньен, т. ыт. те, та- 
та темӗн те гавӑн пек хутсене вуншар, вунпилӗк- 
шер странитсӑ ҫырса „васкасах пурнӑҫа кӳртме“ 
хушса йараҫҫӗ.

Мускавран хут те мӗнле хут килтӗр, ӑна Шу- 
пашкарта илеҫҫӗ те, пӗр кӗтессине хӗрлӗ 'ьернилпа 
тазмножить до 120 экз. и разослать по перифе-

лл ^^^ '̂'ЬУТси хураҫҫӗ.
Машшинисткӑ нумай. Вӗсен пӳрнисем машшин 

лавишӗсене ъӑх пек сӑхаҫҫӗ. Аслӑ пуҫлӑх алпу- 
т те, кирлӗ мар тӗлех кайса пӗтет Мускав хуьӗ. 

кяй ҪУ*^»~зна-кӑна шутламаст лупасхыҫне
аина ас. Уншӑн хаклӑ хута пӗтерсе пултӑр. Маш- 

ахал) ан лар-б^ьӑр. Ан-бах тӑхӑр ҫулхи 
ҫын пек’̂ *^^ '̂ пӑхат те, пуҫне ватӑ

та епӗ сирӗн ҫине те, калатӑп: ех-
е-хе-хе! Те пуҫ. те хыҫ сирӗн мӑй ҫин-бе... тет.

Етиен А.

Етвяле ӗҫяесьб.
Аш 1 а1бр«с  ӗҫ ха.тяддввв! йапӑ! ннра*.

Вь»ьбх-ъбрлбх сойусӗн аппараъӗ аш ха- 

тӗрлес камппанире.

Шыраиан.

Хресьен. Ей, йулташ, мӗн шыратӑн? 
Кулак. Хамӑн ӗлӗкхи вӑтам хуҫайствӑна.

А. Н.



Малта пыраҫҫӗ.

Ҫутӑ пӗр ҫеккунтӑра 300.000 километр кайат. 
Вӑл ытлашши кайатха. Сахалтарах кайакан йапа- 
сем те пур тӗнъере. Ак пойӑс пӑссаширли сехет- 
ре—60—100 километр, таварли—45—60 километр 
кайма пултарат. Унтан та сахалтарах кайма п;ул- 
таракансем: лаша унта, ҫурран ҫын, тата Улатӑр, 
Аслӑпатӑрйел, Вӑрнар, Йӗпреҫ, Канаш, Хӗрлӗъу- 
тай, Сӗнтӗрвӑрри, Кӗҫӗнйелъӗк, Вӑрмар, Шӑнкӑр- 
там, Шупашкар районӗсем пур. Вӗсем ҫеккунтӑра 
мар, уйӑхра та пӗр милиметр кайайман (сулӑмук- 
ҫи пухас тӗлӗшпе).

Вӑл районсенъе сулӑм укҫи халиъъен те пӗр 
пус та пухса хурас темен. Малта пыраҫҫӗ... хыҫа- 
лалла пӑхса шутласан.

Тултармалла.

Шупашкар районӗнъе 30 ҫилос шӑтӑкӗ пушах 
йанраса ларат. Шӑтӑкӗпе пӗрле ӑна ъавтаракансен 
пуҫӗсем те пушах йанӑраса ҫӳреҫҫӗ. Тултармалла... 
ҫилос шӑтӑкӗсене те, пуҫӗсене те. Ҫилос шӑтӑкӗ- 
сене вӗлтӗренпе, хупахсемпе, тата ытти ҫумкурӑ- 
кӗсемпе тултармалла, пуҫӗсене, миме тупаймасан, 
колхос ӳплинъи тӗш арпапа тултарсан та вӑхӑтлӑ- 
ха йурамалла. Т)ыхса тултарсан кӑштах усси пулӗ 
тесе шухӑшлатпӑр.

Съеттовот.

Ӗлӗкех Крылов поет каланӑъъӗ: »Ну, йурӗ! Мӗн 
шутламалли пур унта“—тенӗъъӗ-

Ҫук, Крылов поет калани тӗрӗс мар—шутла 
масан май килмест.

Сӗнтӗрвӑрри копсойусӗнъе съеттовотра Куҫ- 
мински Уҫӑп ӗҫлет. Вӑл пур ӗҫре те ӗлкӗрет: На- 
ратъакки ъиркӳ совеъӗн ҫыруҫи, ҫав вӑхӑтрах коп- 
сойус ҫыруҫи.

Ку съеттовота ъиркӳ тоххотне шутламах йа- 
рас, тет Сквортсов йулташ.

Иарассине йарӑпӑр та, анъах копсойус вад>Д)И 
ъиркӳ ӗҫне пӗлекен съеттовот ӑҫтан тупӑпӑр?

85 хутлӗ ҫурт.

Кӗске вӑтрах Нйу-Йорк хулиъе (Амерӗкре) 85 
хутлӑ ҫурт туса лартнӑ (ҫӳллӗшӗ унӑн 415„метр). 
Иӗпреҫ поҫҫолккинъи пулас нартом Нйу-Йоркри 
85 хутлӑ ҫуртран та пысӑк пулмалла, мӗншӗн те- 
сен ана тума пуҫлани 4—5 ҫул.

Кирпӗъне турттарма Иӗпреҫ райӗҫтӑвкомӗ ҫента- 
пӗрӗн 4-мӗшӗнъе таврари йалсене вӑйпах (йурлӑ- 
ҫӑмӑрлӑ кун) нарет йӗркипе хӑваласа тухнӑ. Хрес- 
ъенсем ӳпкелешеҫҫӗ:

— Пирӗн райӗҫтӑвком ҫуртсем тума иртерех 
вӑранаймарӗ. Ку таранъъен лайӑх кунсем те пул- 
Ъ ӗҫ, теҫҫӗ.

Лайӑх кунсем пулнӑ пулин. Ара вӑл лайӑх кун- 
сенъе райӗҫтӑвкомрисене канма лайӑх, ӗҫлеме мар. 
Калаттӑр то-ошӗ!..

19 хут ҫитсен те ҫук.

Ҫӳлти-кассинъи (Шупашкар р.) КҪШ акрономӗ 
пулнӑскер Ст. Орлов ҫырат:

Шупашкар райӗҫтӑвком преҫитиумӗ хӑйӗн ав- 
кустӑн 2-мӗшӗнъе пулнӑ ларӑвӗнъе мана^ малалла 
вӗренме кайма ъарас мар тенӗ. Вӑл йышӑну тӑрах 
токкумӗнта илме райӗҫтӑвкома 19 хут ҫитрӗм, ҫа- 
пах райӗҫтӑвком ҫекреттарӗ Проххӑрӑвӑ мана вӑл 
токкумӗнта туса памарӗ. „Капкӑн“, хӑҫан туса па- 
рӗҫ мана токкумӗнт?—тет.

Икӗ саккӑр—вунулттӑ хӑрах тӑххӑр пӗр пиллӗк 
хут ҫитсен. Впроъъӗм, пӗлместпӗр,—РКИ-ри ша- 
лӑпӑ пӳровӗнъен ыйтса пӗл.

'^аплӑ хӑнасем.

Тури-Кӑканарти (Вӑрнар р.) Уҫка Михали Прух- 
вийӗ алӑкӗ к-р-и-ик! турӗ те, Прухви арӑмӗ куска- 
лама пуҫларӗ. Прухви литтӑр ерехе ҫулса илсе, 
ҫӗр комиҫҫи ъленӗсене Тимофейӗвпа Пруҫнӗккӑва 
хирӗҫ тухса илме ъупрӗ. Пӳрте кӗртеҫҫӗ хӑнасене, 
ӗҫтереҫҫӗ, ҫитереҫҫӗ...

Ку ӗҫ ҫӗртме ҫӗрне валеҫнӗ ъухне пулсаиртнӗ. 
Ӗҫӗрех, ҫӗр комиҫҫи ъленӗсем, пуйан Прухви па- 
тӗнъе. Еҫни харама каймӗ, хырӑма кайӗ.

Шӑршлӑ уъитлӗ.

Пысӑк Супар (Ҫӗрпӳ р.) шкулӗнъе вӗренекен 
аъасем тӑххӑрӑн ал пусса „Капкӑна" ҫыру ҫыръӗҫ.

Иртнӗ хӗлре пирӗн шкулта вӗретнӗ уъитлӗ пих 
йурӑхсӑръъӗ- Аъасене ъиш кӑпа хӗнеъъӗ- Хӑш ъух- 
не урок вӑхӑтӗнъех пуҫне сӗтел ҫине хурса ӑшӑ 
ӑйха переъъӗ- Тепӗр ъухне ъӑрнуҫҫи ҫине ларт- 
малла, йе ҫамка ҫине шышкӑ кӑлармалла „выдат- 
Ъ ӗ“ . Ӳсӗрпе класрах тула тухнисем те пулкалаЪ' 
ъӗҫ вӑл уъитлӗн. Халӗ вӑл(Саппошнӗккӑв) Шӑхад 
шкулӗнъе йӑваҫавӑрнӑ, теҫҫӗ.

Ҫутӗҫ инҫпектӑрӗсен вӑл йӑвана пырса пӑхас 
пулат. Шӑршлантарманши Саппошнӗккӑв ӑна?

Вытьӗха.

Йуппиттӗр ҫырат: „ .
Хурӑн-Кӑкшӑмри „Хӗрлӗ салтак“ колхос херле 

опос туса 105 пӑт паранкӑ Вӑрнара леҫнӗ. Паран- 
кине парсан укҫине илесшӗн ҫур кунытла У^Р®|“' 
тенирен-уърештенийе ъУ»еа ҫӳремелле пулна. лу 
аппаратсенъе етем ъуилӑ ҫынсем мар, вькдах Ъ®' 
реллӗ, сурӑх пуҫлӑ ҫынсем лараҫҫӗ, тет.  ̂

Иуппиттӗр йулташ! Капла каланипе _есе ' 
сене кӳрентеретӗн, мӗншӗн тесен вы^ӑх ъ®?** %  
рократӗнъен кӑмӑллӑрах, есӗ [ выд)ӑхӑн пек тете 
Каҫару ыйт выд)ӑхсенъен.



Ад)Л)0, ад)Д)0, адД)0!...
Калаҫат Ш упашкар..
„Капкӑн“ лаҫҫи тӑрӗнъи ратио-тункати. 000-мӗш 

нумӗрлӑ хум ҫинъе.
Итлӗр, вулӑр, итлӗр!!!
Пурте. пурте, пурте!!!
Хулари "5е Рап Коп сӑмах илет, пуръухнехи 

ӗҫсем ҫинъен пӗлтерет!
Питӗ хаклӑ йуратнӑ вулакансем! Малтан прав- 

ленирен пуҫлар. Правленире слушӑшъи шуъӗ ҫук 
хушӑнат. Нумай пулмаст вӑтӑръъӗ, хал) вӑтӑр улт- 
тӑ шалу илекенсем. ^Гата икӗ практӗккант шалу 
илме вӗренекенсем. Еҫсем... ӗҫсем мӗнле пултӑр, 
слушӑшъисене шалу илни пултӑр.

Пур пек ҫук пек тавара, ҫӑнӑх, кӗрпе макаҫӑн- 
ран, Руккавишниккӑв—ълен парат по снаккомст- 
ву халӑх сисиъъен. Ӗҫпе пынӑ ҫынсене нимӗне ху- 
маст, «к ъъорту шпана» теме вӑтанмаст. Ӗҫ пирки 
ӑнлантарма тӗлӗ ҫук, хӑр-хам хам... вӗрет пур ъух-

Виҫҫӗмӗш макаҫӑна куҫар. Курӑнмаст кунта пӗр 
тавар. Прикашъӗксем тӑраҫҫӗ кӗтӳпех, йӳтеҫҫӗ ӗҫ- 
сӗр кунӗ-кунӗпе. Сайра килекен тавара, валеҫеҫҫӗ 
хӑйсене вара. Вӗсенъен прикашъӑк Накассӑв ку 
тӗлӗшпе питте хаваслӑ. Утмӑл тенкӗлӗх туттӑра 
илнӗ вӑтӑр тенкӗпех, майри килте районра ҫак- 
латнӑ тепре ъухӑн пек. (Тутрисем ъи ъухӑнсене 
валеҫме килнӗскер пулнӑ). (,апла ъейе прикашъӑк 
ик-виҫӗ ҫӗрӗн пыл хыпат.

15е Рап Коп-ӑн пур виҫӗ столовӑй, пӗринъен 
тепри ъаплӑрах. Купӑста шӑршисӗр пуҫне, урӑх 
ҫимӗҫ кунта ан шыра. Вӑл та пулин латтисӗр, 
тухкалат хурт, лӗк.ҫӑм...—тфу! ирсӗр. Выҫӑ халӑх ҫи- 
йет ҫавах, ъерет тулат кашни кунах.

Хӗлле саккускӑ пек кӑшт пама, тӑварланӑ сто- 
ловӑй хӑйар, утмӑл катка! Сахал мар. Тӑварлани 
латти килмен ҫав, ҫӗрсе тухнӑ кӑмпӑса! Хӑйар ан- 
Ъах ҫӗрни мар, ҫӗрулми ҫӗресси те инҫех мар! 
Правленин пӑхма йерҫӳ ҫук, ҫметтӑсем тусах ӑн 
тухнӑ. Ҫметтӑ, план пулсан вара, пур ӗҫ те пулат 
хӑйех ъасах.

Тата тепӗр мухтавра, тӑрат Т>е Рап Коп ъи 
малта; ҫемйеллӗ ҫыхӑну йӗри таврах ашкӑнат кун- 
та тахҫантанпах.

Ҫмирнов ӗлӗкхи претҫетаттӗл (растраттӑ та ту- 
са пӑхнӑ^ теҫҫӗ ӑьа майӗпе) "5е Рап Коп вутлӑ ар- 
манъе тӑрат саветӑшъинъе. Майри унӑнправлени- 
ре шалу илет шут ҫинъе.

Стайнов макаҫӑнра саветӑшъи, майри унӑн
каҫҫиршшӑра—рапоъъи.

Тимофейӗв та ҫавнашкал саветӑшъи, унӑн та 
майри каҫҫиршшӑ—рапоъъи- Пӗр макаҫӑнра пӗри 
пысӑкрах шишкӑ, майри тепринъе кассӑра каҫ- 
ҫиршшӑ. Ие правленире ълен пулсан, таварлӑ пу- 
лат хурӑнташ-тӑван. Хулари пуҫлӑхсем те аптра- 
‘иаҫҫӗ, майрисем хыҫ алӑкпа макаҫӑнсенъен тавар

йӑтаҫҫӗ.** (Ворнаъъовпа Платтунов майрисем „пв 
снаккомству" пӑштӑн тавар илнӗ).

Аш-какай хатӗрлес ӗҫ?.. е е! тата унпа мӗн тӑ- 
вас? Вӑл 150 Рап Коп ӗҫӗи? Унпа ъӑрманмасӑрах 
кӑҫал Шупашкар халӑхне купӑста шӳрпипех пӗх- 
леттерӗпӗр-ха. Купӑста кӑҫал шӳрпиллӗх мар ҫӗрт- 
се Атӑла тӑкмаллӑх та пуо-ха. Аптрамӑпӑр аш- 
какайсӑрах. Аш-какай хатӗрлес ӗҫпе КоҫД)Оиккӑв- 
семпе Хисматтулӗн аш усламҫисем аппаланъъир. 
(йалсенъи усламҫӑсем ӗнентерӳсем тутарса лайах 
выд)ӑхсенех пусса илсе килнӗ ашсене тӑватшар 
тенке суттарса). Пире аш-какай хатӗрлесӗҫре ну;ь 
проъъӑн тултарнипе те ҫитӗ.

Ҫапла 'Ҫе Рап Коп пирӗн ӗҫлет, ҫакӑнпа ха/ь 
сӑмах та пӗтет. Сывӑ пулӑр, хаклӑ тӑвансеы, "Ҫ)® 
Рап Копа хурӑнташ маррисем!

У. Тур.

6 а й 0 м.

Йал ҫыини. С и р ӗ н  й а л с о в е т ӗ н ъ е  с а й о м  

с у т а ҫ ҫ и ?  

Йалсовег вретҫетаттӗлӗ. С а й о м  ҫ и н ъ е н  

к у  в ӑ х ӑ т р а  а н  к и л ,  х а л ,  н а л о к  п у х м а л л и  

в ӑ х ӑ т .
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/ Ь У Н К У Р И Ъ Ъ Е Н  ҪӐВАРНИЙӖ
„Хӗрлӗ-ҫыран" поҫҫолккинъи .1Т)укку пиъъен пи- 

тӗ какай (аш) ҫийесси килнӗ. Л)укку пиъъен арӑ- 
мӗ те питӗ ӑшӑ какай ҫийесшӗн ҫунса упӑшкине:

— .Л)укку, старик, ӗнене пусасъӗ!—тесе тимленӗ.
— Атте. какай ҫийес килет. какай йашкине тӗ- 

лӗкре куртӑмӑр,—тенӗ аъисем.
Л)укку пиъъе хӑй те пӗр каҫ тӗлӗкӗнъе питӗ 

ҫуллӑ какай ҫинӗ. Тӗлӗкре курнӑ какайа ҫийесех 
пулат пулӗ, куран пихампар турӑ систерсе 
хурат, „тесе шухӑшланӑ Л)укку пиъъ^ ирхине.

— Екене пусасах пулат. атте турӑ хушат. Атте 
турра итлемесен, лайӑх пулмӗ,—тенӗ хырӑмӗ .Т)ук- 
ку пи-^ене хуллен пыршисемпе ъӑрӑлтатса.

— Енене пусас.—тенӗ вара вӑл.
Л)укку пиъъе арӑмпе канашламасӑрах Кукӑр 

Тимахви ҫуръӗ патнелле тин ҫеҫ ӳкнӗ йур ҫине 
сукмакласа уттарнӑ. Тимахви ун ъухне сӑмсин икӗ 
шӑтӑкӗпе карланкине паспа харӑлтаттарса йурлат- 
тарса ҫывӑрнӑ. Тимахви „Хӗрлӗ-ҫыран'- поҫҫолк- 
кинъе йалсовет упполномо§ъӗннӑйӗ, комунис.

Пӳръӗнъе никам та пулман. ытти ҫемйисем таҫ- 
та тухса кайпӑ.

Тимахви, аъам. тӑрха!—тесе шакканӑ аллипе 
сТ)укку унӑн ҫур шушкӑ пек кукӑр ҫурӑмне.

Йа-^ейккӑ ] и̂рӗ.
Тырӑ хатӗрлес ӗҫре хӑш пӗр йаъейг;- 

кӑсем сывӑ марри палӑръс.

— Тимператтур! иул, кратӑсран та айалта. Мӗк- 
лв вбрмесӗрех (вбрмв ӳрквнвп) вӗрсе хӑпартамши?

— Е-е!..—тенӗ те Тимахви, ҫавӑрӑнса выртнӑ.
— Тӑр!..
— Е, Л)укку пиъъе иккен. О-о-о-о!..—тесе ҫӑ- 

варне О саспалли пек варинкелесе, анасласа тӑр- 
са ларнӑ Тимахви.

— Нумай калаҫма вӑхӑт ҫук. Тимахви, епӗ ка- 
кай тӑвас тенӗъъӗ Мӗнле?

— Пусас пулат, Л)укку пнъъо-
— Ак, ӗнене пуссан, укҫа илсе пулӗши? Страх- 

ховат тунӑ.
— Урӑх ан кала. Ӑнлантӑ.м. Макариҫне, пӑртак 

какайне!.. шухӑшла,—тенӗ Тимахви.
— Хамӑр покка Ленин вӗтха—тесе калле хушса 

хунӑ вара кайран.
— Епӗ апла пулсан, пайанах ӗне пуҫне пуҫта- 

рам,—тенӗ Л)укку та кулса.
— Ҫӗҫҫӳ виъкӗн пултӑр!
Ҫак калаҫу хыҫҫӑн Тимахви пӳръӗн алӑкӗ шӑлт 

хупӑнса йулнӑ.
Мӗскӗн ӗне ъунӗ ҫакӑ кун ,,леш тӗнъене" ӑсаннӑ.
Тимахви кунашкал ӗҫсене тума вӗренсе ҫитнипе, 

Л)укку пи§ъене савӑнтарнӑ. Вӑл йалсоветне 
„ф укку  краштанин ӗни вилъӗ“ тесе ӑсатнӑ.

— Ай-ай, ман хуҫа патшалӑха ъике тӑршӗ ул- 
талат, ма хам луъшӗ мӑка марши,—тесе выртнӑ 
ӗнене пуснӑ ҫӗҫӗ.

— Анне, мана пӗверне!—тенӗ аъисем.
— Каръӑк, мана пуҫне!—тенӗ пысӑк сассипе 

Л)укку.
Тимахви те пысӑк какай муклашкине турткала- 

са ларнӑ. Ӑна ку какай питтутлӑн туйӑннӑ. Шӑлӗ- 
сем сиккеленсе тӑнӑ.

Л)уккун услан йӑтти, Тимахви аллинъи акӑш- 
макӑш пысӑк пуҫ шӑмми пушанассине сӗлехине 
йухтарса, кӗтсе выртнӑ.

Вӗсен кӑмӑлне какай ҫеҫларса ҫитеймен. Хырӑ- 
мӗсенъе пайтах вырӑнсем йулкаланӑ.

Л)укку кӗлен§ине лартнӑ, унтан ҫывӑхрах йул- 
ташне Хунккана ъӗнсе килнӗ. Еҫ пуҫланнӑ. 1&еҫк- 
ке хыҫҫӑн ъеркке ерех карланкӑсем тӑрӑх шӑнкӑр- 
татса аннӑ.

Ӗҫсен, ӗҫсен, Тимахви сиксе тӑнӑ та:
— Ей, каттаъъи ъуиатпӑр! Маншӑн ҫӑварни 

ҫитрӗ,—тесе ахӑрма тытӑннӑ.
Хӗрнӗ ҫынна нумай кирлӗ мар. Тимахвийеҫуна 

,ине лартнӑ. Пӗккине хӑваран кукӑртса тунӑ. Ла- 
ша вырӑнне Хунккапа ӑЬукку кӳлӗннӗ, ҫӑварни 
майлах пултӑр тесе аллисене шӑнкӑравсем тытна. 
Тимахвийе ҫӗрӗпе поҫҫолккӑ урамӗ тӑрӑх ъуптар' 
са ҫӳретнӗ.

Ӑй-ай-айй!—тесе ахӑрса йурланӑ Тимахви. 
Илемлӗ те пулнӑ Тимахвин ҫӑварни.

Поҫҫолккӑ ҫыннисенъен пӗри те кунашкал ҫа- 
варнийе ӗмрисенъе курнисем пулман, аъи-пӑъи- 
эатти вӗтти пур те савӑнса Тимахви комунис 
каттаъъи ъупнине пӑхса тӑнӑ.

Епӗ кунта Кукӑр Тимахвин ӗҫӗсене пурне те 
ҫыраймарӑм. Вулакансенъен пӗлес текенсем Кукар 
Тимахвирен хӑйӗнъен ыйтса пӗлӗр ҫак этрӗспе:

Пушкӑрт респуплӗкӗ, Пишпӳлӗк районӗ, „Хӗрле- 
ҫыран“ поҫҫолккӑ, Кукӑр Тимахви.

Халӗ ӑна „Ҫуршушкӑ“ теме пуҫланӑ. Ана ка  ̂
тартмасан та Кукӑр Тимахви тесен, патне ҫыру 
ҫитет.

С. Силпи.



Тухтӑр патӗнье.
Инструктӑр таврашсем йӑ- 

ла сахал тухса ҫӳреҫҫӗ.

Т у X т ӑ р:—Ъирӗнтан сывэлас 
тетӗи пулсан, санӑн ытлашши хус- 
калеа ҫУресрен сыхланмалла. Тӑп 
ларса тумалли ӗҫе анъах тума 
пултаратӑн.

Ъ и р л ӗ ҫ ы н: -Е с ӗ  калама- 
сӑрах епӗ хускалмалли ӗҫсем ту- 
мастӑл. Епӗ вӗт инструктӑр.

Вӑхӑт ҫук.

— Уърештенире ман ӗҫ пит ну- 
май,—хыҫкаланма та вӑхӑт ту- 
паймастӑп.

— Епӗ хыҫкаланма вӑхӑт тупа- 
тӑп та, ӗҫлеме вӑхӑт тупаймастӑп.

Хӑравҫӑ мар.

— Кӳр, Татйанӑ Ҫеменӑвнӑ, са- 
на киле леҫсе хӑварам.

— Есӗ хӑравҫӑ мари?
— Ӑҫтан вара хӑравҫӑ пулап: 

5ҫул ӗнтӗ хаҫат кореспотенъӗ 
пулса ӗҫлетӗп.

— Ну?! Апла пулсан хӑравҫӑ 
мар.

« Кун йаъӗ.

— Мӗн кун пайан?
- -  Сирӗнне пӗлместӗп. Манӑн 

ӗҫрен тарнӑ кун.

Ҫиммутьант.

Ну лайӑх пурӑнатӑни? Сыв- 
лӑху мӗнле?

— Сывлӑхи? Калама ҫук наъар- 
Ту^тӑрсем ӗҫе йурӑхлӑ, терӗҫ.

Пирус пирки.

— Хулари мӗн пур  ̂слушъисе- 
не пируссем салатнӑ кун кам 
сйеса килнӗ ҫын, кам сйес теле- 
каъӗ маррине иийепле те уйӑр- 
малли ҫук: пурте пирус туртаҫҫӗ.

Алли ҫемҫе.

— Уҫ тупанӗ ҫинъи йӗрсем тӑ- 
рӑх манӑн характӗра пӗлме пул- 
таратӑни?

— Пултаратӑп. Кӑтартха.
— Есӗ супотнӗксене ҫӳреме 

йуратмастӑн.

Ха1ьхи калгҫу

— Ҫеменӑв миҫе савӑтра ӗҫле- 
се пӑхмарӗ пуъ ҫак йулашки ҫул- 
сенъе?

— Ҫапла ҫав, Ҫеменӑв вырӑн- 
сене улӑштарнӑ ъухлӗ Иванов 
арӑмӗсеие те улӑштарман.

Ӗлӗк вӗренни.

— Ҫынтан вӑтанмасан, турӑ- 
ран ватан хӑт: 6 уйӑх иртрӗ ӗн- 
тӗ турӑсӑрсен сойусне ълен укҫи 
тӳлеместӗн.

'р п т а  ҫапакан.

— Шкул ҫулне ҫитнӗ аъасене 
пурне те хут вӗрентмелле. Ма 
аъуна шкула йамастӑн?

— '5ӑпта ҫапма кирлӗ. Шкула 
йамастӑп. Килтех вӗрентетӗп.

— Кам вӗрентет килте?
— Хам.
— Есӗ ху та хут пӗлметӗнҫкӑ
— Пӗлместӗп те... малалла вӗ- 

ренетӗп ӗнтӗ...

Шӑртлӑ мар.

— Пирӗн претҫетаттӗл тимӗр 
пӑта пӑкех.

— Ма? Шӑртлӑ-и мӗн.
— Тупма ӑна йӑвӑр.

Ҫилос пек.

— Мӗнлеха ӗнтӗ сирӗн ӗҫсем... 
ҫилос„йӳҫӗтес пирки?

— Еҫсем? Иӳҫӗхсе ларъӗҫ.
— Мӗншӗн апла пулт,ӗ?
— Иалсовет пуҫӗ ъирленӗ 

пирки.
— Мӗнпе ъирленӗ?
— Иӳҫӗхнӗ.

Килти калаҫу

— Лартрӑмӑр Иван Петровиъ- 
па Кӗркури Иӑванъъз.

— Мӗншӗн?
— Ревиҫи тума пынӑ та раст- 

раттӑ тунине тупма памарӑмӑр.

Асран кайми йапала.

— Шупашкарта троттуарсене 
йусаҫҫӗ-йусаҫҫӗ. Пылъӑкран хӑ- 
ҫан хӑтӑлӑпӑрши? 5 ҫуллӑх план 
вӗҫнелле хӑтӑлма пулмӗши?

— Хула совеъӗ отъот тунӑ вӑ- 
хӑталла хӑтӑлӑпӑр.

■— Ӑҫтан хӑтӑлан вара унъъен?
— Хӑтӑлмасӑр Вӑл вӑхӑталла 

кӑҫал йур ҫуса лартат.

Ҫӑмӑр айӗн.

Шупашкарта, 18 хваттерлӗ ҫурт 
тунӑ ҫӗрте, пулса нртет ку калаҫу.

— Ҫӑмӑрӗ ҫӑват. Ма п ӑ р р - 
мастӑн? Курмастӑни—сӑрӗ ҫийӗн- 
Ъех ҫӑмӑрпа йухса анса пырат. 
Ма варӑ ҫӑмӑр айӗнех сӑрлатӑн?

— Килес ҫул ӗҫсӗр ҫӳремелле 
ан пултӑр тетӗп.

Вутӑ пнрки.
Вутӑ сутакаи орканисат- 

сисем йапӑх ӗҫленипе, уд- 
рештенисемпе претприйаттн- 
сем тата рапоъъисемпе слу- 
шӑшБисем вутӑсӑр аптрама 
пуҫларӗҫ.

— йулташсем! Хӑҫан вутӑ кӳр- 
се парӑр пире?

—  Февра^ъте.
—  Фавра1ъте те... Миҫемеш 

ҫулхи феврагъте?



П у р н ӑ ҫ р и  й у м а » .
Йумах йанӑ пек калас пулсан ку историйе ҫап- 

ла каламаллаъъӗ, ӗнтӗ:
Пӗр Стошарӑв йатлӑ етем Шупашкарта Ҫверт- 

лӑв^рам ӗнъе пӗр ъастни ҫын ҫуртӗнъе хваттерте 
пуранннӑ, тет. '^астни ҫын патӗнъе пурӑнма йепле 
кансӗррине Стошарӑв пек лайӑх пӗлекенни те пу- 
лас ҫук, мӗншӗн тесен вӑл хӑй те Ҫӗрпӳре пӳрт ты - 
тат, ӑна тара парса усӑ курат. Тепӗр йенъен тата 
Стошарӑвӑн инкӗшӗ пулнӑ, тет. Вӑл та Шупашкар- 
тах пурӑннӑ, тет. Анъах Ҫвертлӑв урамӗнъе мар, 
ку урамран инҫетре—Хресъен ҫуръӗ кил хушшин- 
ъе, тет.

Стошарӑв ҫак инкӗшне ытла та йуратнӑ, тет те 
пӗрмайах унӑн ҫывӑхнерех пурӑнма куҫасшӑн та- 
паланнӑ, тет, анъах ниҫтан та май кӳреймен, тет. 
Аптранӑ ырлӑха вара вӑл хад> куд)тестафет тап- 
ранса кайнине аса илнӗ, тет. Кул)тестафет мӗне 
пӗлтернине епӗр лайӑх пӗлетпӗр; шкул ӗҫне ъӗрт- 
се йарасси, уъитлӗ таврашӗн пурнӑҫне пулӑшасси, 
т. ур. те. Ҫакна аса илсенех, Стошарӑв хӗпӗртесе 
ӳкнӗ, мӗншӗн тесен, инкӗшпе йунашар Хресъен 
ҫуръӗ патӗнъе халӑх ҫугӗҫ инҫпектӑрӗ ҫемйи пу- 
рӑннине те аса илнӗ, тет. Аса илнӗ те ҫав кунах 
инҫпектӑрӑн майри патне пырса кӗнӗ те:—Ку хват- 
тер сире килӗшмест, епӗ хам кунта куҫас тетӗп. 
Есӗр ман хваттере йышӑнма пултаратӑр. Халех 
вӑрҫса мӗн туса тӑмасӑрах, тухса кайма килӗшӗр, 
атту епӗ сире кӑларса тӑратма та пултаратӑп, ва- 
ра ун ъухне хусамӑрпа йатлаҫӑр,—тенӗ тет.

Лешсем, ку Стошарӑв куд)тестафет тапраннӑ 
пирки пӑртак хӗпӗртесе сыпнӑ пулӗ тесе хирӗҫ 
Ъӗнмен, хирӗҫсе те тӑман, тет, ҫапах та хваттере 
пӑрахса тухма шутламан та, тет. Унъъен те пул- 
марӗ тет, Стошарӑв комунад>ни оттелран ортӗр 
йӑтса та килъӗ, тет те— „виҫ кун хушшинъех тух- 
са пӗрхӗнӗр“—тесе ҫырнӑ хут тыттаръӗ, тет. Инҫ- 
пектӑрӑн ҫемйинъи етемсем—ҫутӗҫӗнъе ӗҫлекенсен 
пурнӑҫне йусама хушакан Хал.Кӑм. Канашӗн пос- 
тановленине комуноттелри ӑспуҫлӑ ҫынсем пурнӑҫа 
ҫапла кӗртнине кура проккурор патне ъасрахъуп- 
са аран-аран хӳтӗлӗх тупнӑ, тет. Проккурор пул- 
ман пулсан Стошарӑвпа комуноттелри Волккӑв 
технӗк ъиперех патша ъухнехи шантарсем пек ҫут- 
ӗҫ инспектӑр ҫемйине урама кӑларса тӑратаъ- 
Ъӗҫ, тет.

Куна вуласан есӗр, ха Л)ава йулташ ухмаха 
тухса фелйеттон ҫырма тапратнӑ та ӑна та май- 
лаштарайман—тейӗр. 'Р)ӑнах та, ку фелйеттон пул- 
сан луъъӑъ^ъӗ. Анъах фелйеттон марҫке ку—ъӑн 
пулнӑ йапала. Вӑл 1930 ҫ. октапӗрӗн 12— 15-мӗш 
ъислисенъе пулса иртнӗ йапала. Стошарӑв та шу- 
хӑшласа кӑларнӑ „тет“ мар, ъӑн-ъӑнах пурӑнакан 
етем. Ҫӗрпӳ хулинъи ҫурт тытакан, ӑна тара парса 
усӑ куракан етем. Хӑйне хӑй вӑл Осоавиахим инҫ- 
пектӑрӗ, тет, анъах ан ӗненӗр—вӑл Осоавиахимӑн 
снапшени наъъаД)Нӗкӗ ҫеҫ. „Инҫпектӑр“ йатне вӑл 
комуноттела хӑратма ҫеҫ витӗнсе тухнӑ.

Л]ава.

Склат ҫук.
Ӗҫломеивине „опй^ктиввӑй п ридрнӑ- 

сем‘- ҫине йарасси п улм аиа мар.
— Есӗр ҫилос шӑтӑкӗсем ъавнӑ и?
— Мӗнпе ъавас тетӗн, пирӗн йаъейккӑн кӗреҫе 

склаъӗ ҫук. П е т у к.

Тарӑхмалла
Шупашкарти Корпо правденвйв хр- 

хине ҫу 2-иӗш каттекорипе идемн- 
сене те п^ма хушаГ, кӑнтӑрда нрг- 
сеп 1 сехетре тепӗр приккас нкроа 
2-мӗш каггекорисене пама хушмас^. 
1 мӗш сорт премӗк, т. ыт. ввдеҫнб 
1ухне те ҫавӑн пек ҫитмммӗхсев 
пуднӑ. Таварне вара малтаи вш в- 
сем илеҫҫӗ, кайранхисем ндеймееб- 
рех йудаҫҫӗ.

Корпо претҫетаттӗлӖн ауҫӗ таыфРвм|||1мааы11ЫШ1шм
Ҫ и тес у й ӑ х с ем ш ӗн  ҫ

„К а п к ӑ н “  2
шурнал ҫырӑнеа^лмсӗр ан 
йулӑр. Хакӗ кашни уйӑха 

10-шар пус ҫеҫ. £
Ю



ХУСАНКӐЙ П

И Л Й И Н К К Ӑ Р А
I.

Мӗнрен пуҫламши?
Анлӑ Атӑл,
Хура вӑрман,
Йӑлӑм,
Хӑйӑр—
Йӑлӑхтарса пуд> такама та, 
Вӗсем ҫинъен шарламӑпӑр. 
Хӗвел тухат.
Ҫанталӑк куц,ӑ.
Анатӑп „Лермӑнттӑв" ҫин|,ен 
Илйинккӑ ҫывӑрат,
Ун кунӗ
Пуҫланайман еп пуҫлиъъен. 
Пуҫлас еппин:
Вӑш-ваш салан та,
5ӑм са хумхат хай Атӑла 
Каланӑ—тунӑ.
Ҫӑмӑллантӑм.
Иӗкӗт пек утрӑм тӑвалла. 
Сӑртра йупа;
Йеткер,
Ъулпэлӑк*)
Тейер истори ъӗлхипе.
Анъах кусем ӗн тӗ .. аваллӑх,
Ҫук,
Маншӑн мар ку тилхепе

Кану ҫуртне пырса кӗреп. 
„Хуҫи“ сӗвеленсе тӑрайнӑ. 
Мана пӗр вырӑн кирлӗ, —
Теп,—
Ҫапла-ҫапла...
Нуштайуҫ крайнӗ...
— Ҫук вырӑн,—
Тет.
Куҫран пӑхат,
..Сӑмахӑм татӑклӑ“
Тейет тӗр...
Мӗн каласа витерӗнха?
"Ьӗрӗк листа хут патӑм,— 
Мейӗр!
Йӑлӑхнӑн пӑхрӗ пуҫлӑх ман. 
Пиъеъӗ Т)ӐП-ӑн,
Штамп ретаксин...
— Ах, ырӑ ҫыннӑм!
Ма малтан
Килмерӗр ҫак есир пӑртакҫӗ? 
Пӗр вырӑн пур ӗнтӗ,
'Ьӑнах,
Анъах вӑл таъъӑн 
Ҫын пит таъӑ.
Сире вӗт кирлӗ тӑнӑҫрах,— 
Таса ҫын...
И..
Вопъе—
Писсаттӗл...
Т)ӗнмесӗр асӑрхап ҫынна,
^ у ҫ  у м ӗ н ъ е  у н  с ӑ ы с ӑ п а ъ ӗ .  

О ӗ р ӗ к  л и с т а л л ӑ  х у т  ӑ н а  

А ш ъ и к к и п е х  ҫ у т а т с а  п а ъ ӗ .

Вӑл шав пуплет:
Прокрес,
Куфттур...
Респуплӗкӗн малашлӗх ҫирӗп... 
'Оӑвашӑн пултарулӑх пур,
Хӑй мӑшкӑлне ъасах вӑл сирӗ... 
Апаткилне ҫитетпӗр:
— Ташшӑ!
Ҫитерӗр,
Выҫнӑ пулӗ ун...
Ав леш пӑртак тирпейлӗ таъъӑ, 
Вырнаҫӑр.
Сыв ӳтре сыв ъун!..

II.
Ҫынсем^ канма,
Еп—ывӑнмашкӑн 
Вырнаҫнӑ пул) ҫак ҫӗршыва 
Ҫынсемшӗн Атӑл ырӑ,
Маншӑн ~
Пӗъӗк ҫӑлкуҫӗ те шывах. 
Ҫынсемшӗн—
Шӑнкрав сасси,
Вӗсем ме1§у ҫинъен пуплеҫҫӗ. 
Мана пулсан—
Хӑнти-касси**),
Пӗр-пӗр лапаслӑк 
Йе ӳплеъъӗ...
Ҫук,
Маншӑн мар решим тавраш, 
Кунта еп ӳт хушма килмен.
Вӗт пурнӑҫ—
Кӗнеке;
Паллаш,
Вула ӑна тӑраниъъен!

« *
Хисеплӗ криттӗке курап. 
Ҫапла-ҫапла...
Авани, тетӗп;
Кутруҫӑн еп —
Хама кура—
Сахал ҫырса, теп,
Елеклетӗп.
Перам мукалъӗши?
Йе хам
Пӑртакҫӗ ватӑлатӑпи?—
Теп.—
Пӗр пуҫ ҫине шалт тийеха: 
Акиткӑ,
Лирӗккӑ,
Ытти те...
— Ерне,—
Тет криттӗк,—
Вӑй килет.
Ҫапах та
Рифмӑран тархасшӑн 
Феттиш***) ан туха ес,
Итле—
■Ьӗр пурнӑҫ мӗскер каласшӑн.л 
Ответлӑ вӑхӑт хад» сана. 
'Г)ӗрӳпеле сулахайа иӑх.
■^ӗр темӑсем:

Ҫилос,
Сысна...
Ҫакна ӑнланмасан—
Пиг йапӑх...

Утатпӑр криттӗккӗмяеяе 
Лаштра йуманлӑх хӳттипе.
Миҫе сысна ҫав йӗкеле 
■Оррет тӑратши?—
Тетӗп еп.
Кӑкран туратлӑ ват йуман

Йуман ҫинъен сахад ҫырман, 
Сысна ҫинъен кӑшт еӑвӑлар.

Сысна тесе лӳппер ҫынна, 
Тӳрккес ҫынна калатпӑр епӗр. 
Тирпейсӗр-ирсӗре—
Ҫысна,
Ӳкӗтсӗре 
Сысна вӑл 
Тетпӗр.
Сысна е т е м тесе ъӗнсен 
Пит хытӑ хурлана^Еъӗ ахӑр, 
Мӗншӗн тесен,
Епир, ҫынсем,
С ы с н а тесен те хурланатвӑр. 
Анъах кунта—
Илйинккӑра—
Сысна ҫинъен 
Ҫапла кавлеҫҫӗ:
—- Аванъъӗ кашни кӑ«тӑра 
Пӗрер-икшер сысна катлеъӗ...
— Аванъъӗ уҫламҫу ирпе;
Каҫпа—
Шӑрттан,
'Р)ӑкӑт,
'Р)ӑх ашӗ...
— Хай, как калас,
Решим...
Тирпей..
Ырхан респуллӗк мӗн ъӑвашӑн...
— Майлаъъӗрха леш хай плаиие, 
Вара пултарӑпӑр ҫиме...

Ларт сыснана сӗтел патие,
Вӑл—
Урипех сӗтел ҫнне.
Йуманлӑхра ҫӳренӗ ъух 
Ҫакна асилтӗм енӗ темшӗн.
Тӑват ураллӑ сысна ҫук,
Ик урали—
Вӗҫӗмсӗрех мӗн.

1930, Авкуот.

,)  ПвмЬТНСК. И1*НВК1Йр* Кӗтвржш шм- 
ша йндепв дугтав куватас* тун1 п»к1>а1к 
хакн&овер вур.

^*) Х&нтнкаоои—И .й и 1 в 4 в а  
аб •ах.

* * * )  Фвттнш—ц н в в р  вавалана тур* 
выр&вве хусов в у ^ в в в .
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Сакӑн пекнксвм ҫуки сирӗн хушӑра?

У тарнӗк  кунӗн^ъе. К ай р ан .

Т ӑ ш N а н.
Иӑван Миххалъъӑ вут тукмакӗ йевӗрлӗ пӳрни- 

семпе тытнӑ хаҫат тӑрӑх, пиъке пысӑкӗш питӗнъи 
куҫӗсене ъуптаръӗ. Сыснан пек картлашкаллӑ мӑй- 
не те кукӑрткаласа илъӗ вӑл. Унтан притвӑран хӑ- 
тӑлнӑ виҫӗ пӗръӗ сухалне шӑлкаласа:—Йуратнӑ 
Сойӑ Османӑвнӑ, пӗр минутлӑха йалӗҫтӑвком прет- 
ҫетаттӗлӗ патне кайса килха, тесе кӳт татки тыт- 
таръӗ.

— Милӑй Сойӑъкӑ, хай леш Мӑкӑш каръӑкне 
те ан хӑвартӑр.

—  Исполнӗм, Ва^ӑ, Д)упеснӑй, исполнӗм,— терӗ 
арӑмӗ.

Арӑмӗ таврӑнсан Иван Миххалъъа, куҫлӑхне сӑм- 
си ҫине лартса шкул йенелле 'утрӗ.

— Стравствуйте!
— Стравствуйте!—терӗҫӗ икӗ старик ъӖлӗм 

кӗлн,е ъӗрнесем ҫине шаккаса.
Шкулта пиъкешснъи вуплӑсем пек тулнӑ халӑх. 

Кунта вилес ватти, йашши, хӗрӗ, арӑмӗ, сӑпкари 
те пур. Ҫапла пухма хушнӑ та Миххалъъӑ.

— Так снаш пухӑннӑ, кам ҫук?—ыйтрӗ хай- 
скер калле-малле утса.

— Мӑкӑш арӑмӗпе Хветулкка Иӑванӗн сӑпкари 
аъи килмен,—терӗ исполниттӗл.

— Как килмен, пӗтӗм сӑпкипе, урапапах сроъ* 
нӑ илсе килӗр кунта?

— Слушшайуҫ!—пропкӑ пек тухса сирпӗнъӗ 
исполниттӗл.

Нумай та пулмаст хӗн куракан каръӑка ахлат- 
тафса, вырӑнӗпе пӗрлех шкап патне выртаръӗҫӗ. 
Сапки-мӗнӗпех аъана та ъасах ҫитеръӗҫ.

— 0 -ох-ох!—нӑйкӑшрӗ тахӑшӗ.
— Па-а-ак, а-ах!—ҫухӑръӗҫ алӑри аъасем.
— Пирӗн мӗн хутли,—йатларӗҫ аъасем те аш-

шӗсем вӗрентнӗ хыҫҫӑн.
— Аха есӗр хутла вӗренесшӗн мар, самолъ!— 

ура тапса тапӑртатрӗ Иӑван Миххалъъӑ- Клин! ух- 
маха йернӗ пек пӑхса лараҫҫӗ пухӑннисем.

— Есӗр хаД) пулаттӑр первӑй круппӑ!..
— Епӗ 85 ҫулхискер ӑҫтан хутла вӗренем,—те- 

рӗ пӗр старикӗ.
— А епӗ тата 98 ҫулта...
— Есӗ мӗн, ман Са^ъккӑ виҫӗ уйӑхра ҫек, тав- 

лашма пуҫларӗҫ вӗренме пухнисем.
— Самолъ! Пурин тевӗренмелле,—тесеуратап- 

са туйипе шаккаса ҫӳрерӗ Миххалъъӑ - Унтан 
шӗшлӗ аври пек пӳрнипе ҫынсене йунанӑ хыҫҫӑн 
урок пуҫарма пулъӗ.

Калле-малле пӑхкаласа утнӑ хыҫҫӑн, урамра 
иртсе пыракан старике тытра кӗрттеръӗ. П ур те  
тӗлӗннӗ. Ним тӗлне пӗлми хӑраса лараҫҫӗ.

— Халӗ малашне шкулта кам вӗренмест персе 
вӗлермелле,—тесе туртса кӑларъӗ винттовккӑран 
татса тунӑ пӑшал,

Пурте шарт! сикрӗҫ. '^ӗтресе^ҫех лараҫҫӗ ҫы- 
нӗсем Миххал умӗнъе.

— 'Р)и малтан локарихмӑ, йе танкенс, йе тата 
уравнени вӗренӗпӗр, тет Миххалъ-

— У-у, аъам, ара тем калатӑн пӗлместпӗрҫке.
— Ну, соклашшайуҫ, тӑрӑр ман пек, ъӑвашла 

ку „Ҫырма хӗрне ансассӑн", а вырӑсла так:
Оврак репро спускайӗшҫа,
Ора йӗпе телӑйӗт.
'5ун Д)упеснӑй увитишҫа 
Кули ъӗре прыкайӗт.

— Ну, поч^атно?
— Ах, тем калатӑн, ывӑлӑм, тем к а л а т ӑ н , — н ӑ й -

кашре пер каръаке.
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— Иӑван Миххалъъ^!—тепӗр ҫиленсе ҫитрӗ 
хайскер.

Никам та ним те ъӗнмерӗ. Сӑпкари аъасем ъӗн- 
меннине кура Тӑван Миххалъ сӑпкари аъасене пӗ- 
рерӗн ъӗпӗтсе тухрӗ. Е ех, лешӗсем ҫухра туй пек 
пуҫларӗҫ йӗрме. Ҫилленъӗ Миххалъ, нимтуманйен- 
не, нӑк! тапрӗ ҫӗрте ларакан каръӑка. Лешӗ ах- 
латса йӑванса та ӳкрӗ. Кӑна курсан 7— 8 ҫулхи 
аъасем парттӑсем айне пулӑсем пек ъӑмрӗҫ.

— Самолъ! „Иӑван Миххалъ" тейӗр!
— Салоъ Иӑван Миххалъъӑ, салоъ Ван хат,ъӑ, 

Салмъӑ Михал Иӑванъъӑ,—пӗрин хыҫҫӑн тепри 
хӑлха тулӗ ҫурӑлас пек пуҫларӗҫ кӑшкӑрма,

— Нелҫа так, кукам^^й, ҫухӑр есӗ те?
— Е-ех, ывӑлӑм, епӗ вӗт 105 ҫулта,—ъыхӑнъӗ 

ватӑ каръӑк.
— Киле йарха, Йӑван Миххалъъӑ, ман аъа 

ҫурални виҫӗ кун ҫех?
— Как то йеҫт виҫӗ кун—мӗн йатлӑха вӑл?
— Петӗр!
— Тоттӑ, путет уъъитсӑ,—терӗ куҫӗсене ъзр- 

маклантарса.
Ним тума аптранӑ май Иӑван Миххалъъӑ шкап- 

ра пӳрне пысӑкӗш хут татки йулмит,ъен валеҫсе 
паъӗ ҫынсене. Хӑшӗсем кӗнекисене кутӑн тытнӑ, 
теприсем листисене аъисене ҫӗтсе панӑ. Ватӑ кар- 
ъӑксем кӑсйесене хуҫлаткаласа ъпкрӗҫ. Майларӗҫ 
вара сӑмса шӑтӑкӗнъи хуртсемпе пӗрех.

— Ну, йулашкинъе „Иӑван Миххалъъа“, тесе 
харӑс калӑр,—хӑлаҫланъӗ автанла.

Лор-р, хор, лор!—тенӗ сасса ҫеҫ илтсе йул^ӗ, 
хӑйӗн пӗрремӗш круппӑри аъисем ҫав тери пӗл- 
менни ҫине тарӑхса, сӑпки-мӗнӗпех пӗр аъине но§! 
тутаръӗ урайне. Аъа пӗр сас та ъӗнмерӗ Миххалъ- 
§3. Ҫынсем ҫеҫ ахлатрӗҫ, кӑна кура. Хавасланъӗ 
кӑна кура Миххалъъӑ, «ӑп пуҫне ъплӑштарса 
,хӑм“—терӗ.

— Марш по томам, урӑх курӑннӑ ан пултӑр,— 
терӗ.

Халӑхӗ савӑннипе кил йенелле ъӑх-ъӗпписем 
пек арканъӗ.

*

— Ну, пултаратпӑр та, Тевет Лекҫейъъӑ,—те- 
рӗ Иӑван Миххалъъӑ сӑра стакканне ӳпӗнтерсе.

— Та, молотсӑ, ме ак ӗҫха маттуршӑн,—тӑсрӗ 
ҫуттине Лекҫейъъӗ.

— Вӑт хай мана палламаҫҫӗ, уъитлӗ вӗт, ха- 
ха-ха!—кулса илъӗҫ иккӗшӗ.

— Та! Халӗ ҫӗнӗ уъитлӗ килнӗ те пӗр уйӑх 
ӗнтӗ кушак ҫури те шкула пымаст.

—' Какшӗ, йепле уъитлӗ пулса килтӗмӗр-е? Совҫ- 
ҫем шкул расокнал, тайош!..

— Молотсы, молотсы,—терӗ раскулаъъӗт тунӑ 
Лекҫейъ арман хуҫи ывӑлне Ивана.

^Анъах савӑнни харама кайнӑ. Милитсисем нкӗ 
шӗвӗре те решуткӑ ҫумне хупса лартнӑ
Ъула сума. Еҫ мӗнле иккенне пӗлнӑ хыҫҫӑн аъасем 
шкула, ваттисем ликпункта пӗр ҫын йулмиъъен 
Ҫӳренӗ.

Еккей шеремет „кулаъъӗт тунисем“ пултараҫ- 
ҫӗ. Есӗр те пултараттӑр пулӗ йалти кулаксем, нук- 
'<ӑ сотсиалисӑмлӑ мар, кулакла ӑмӑрту туса пуҫӑр- 
сене капкӑна ъикӗрха. Нуккӑ пӗрре хӗссе хурар. 
Е-ех, ҫӗр пнтӗнъен вӗҫмеллискерсем! Уъитлӗ йа- 
'бӗпе шкул аркатасшӑн пулпӑ, еккей, тӑм пуҫ!

Н. Кашлиике.

Вӑрман. Каш-каш каш  кашлат Вӑрнар вӑрман 
хуҫалӑхӗн сӗм вӑрманӗ. Кашлах, вӑрман, кашлах— 
тӗм ъул кашласан та вӑрман хуҫалӑхӗн пуҫлӑхӗсе- 
сене есӗ вӑратайрас ҫук! Хуҫалӑх склаъӗнъе 2 мӗл- 
йун та 50 пин тенкӗлӗх вӑрман йут сӗре илсе ка- 
йасса кӗтсе салхуллӑн выртат. Вӑрманӗ кӗтсе выр- 
тат пулин те, хуҫалӑх пуҫлӑхӗсем хӑйсене йапӑх 
ӗҫленӗшӗн йут ҫӗре илсе кайасса кӗтмесӗрех выр- 
таҫҫӗ. л-

Канмалла. Шупашкартан ҫентапӗрӗн 1-мӗшӗнъе 
Илйинккӑри канмалли ҫурт атрӗсӗпе тух- 
нӑ «Канаш» хаҫат Илйинкка ҫентапӗрӗн 8-мӗшӗн- 
ъе ҫитнӗ. Пуштӑ уйрӑмӗ шухӑшӗпе, кан- 
малли ҫурт атрӗспе кайакан хаҫатсен ҫул ҫинъе, 
васкаса мар, кана-кана ҫӳремелле.

Вилӗм. Калайкасси ('Гутаркас р.) „Плук“ колхо- 
сӑн хытӑ калаҫакжн ратио кӗлетки пур, анъах икӗ 
ҫул хушши ъунсӑр ларат, пӗр сасӑ та памаст. 
Вилнӗ пулнӑ; Ратио вилнӗ пулсан, ратио тусӗсем 
(ъленӗсем) те вилнӗ. Вилнӗскерсене пытармалла.

Сайом. Октапӗръъен Канашра пурнакан хула ха- 
лӑхӗ хушшинъе сайом 3 проъъӑн (контрод) Ъ“ х- 
вӑрӗпе танлаштарсан) ҫеҫ сарӑлнӑ. Сайом хуъӗ пӗ- 
Ъӗкҫӗскер хула халӑхӗ хушшинъе сарӑласшӑн мар, 
реҫинккӑран тунӑ пулсан (сайомне) сарма пӳлӗъ- 
Ъ ӗ, теҫҫӗ сайом саракансем (тӗлленсе выртнӑ вӑ- 
хӑтра).

Сат пахъинъи сар улма. Салакассипе Турикас 
(Шупашкар р.)топрисывнӗксем икӗ йалӗпе те пӗр сат 
пахъине те кӗрсе ҫӗмӗрсе тӑкманни хӑвармарӗҫ. 
Унти топрисывнӗксеы сатсене сийен кӳрекен хурт- 
кӑпшанкӑсен ретне кӗресшӗн. Вӗсемпе кӗрешме Осо- 
авиахимӑн имҫамсем хатӗрлемелле.

Кӑтарту. Пуканккӑ (Вӑрнар р.) йалӗнъи пионер 
вошаттӑйӗ Иванов Фетӑр ҫуллахи вӑхӑтра пионер- 
сем хушшинъе ниыӗн те ӗҫлемен, районри пионер- 
сен пӳровӗ панӑ кӑтартусене пурнӑҫа кӗртмен... сӗ- 
тел сунтӑхне кӗртнӗ.

Па/ьттосем. Улатӑрти 7-мӗшпе 8-мӗ_ш номӗрлӑ 
хӑма савӑтӗнъи рапоъъисем вад)Д)Н йанӑ пз.ъттосе- 
не рапоъъисене пӗлтермесӗрех, савкком ҫекретта- 
рӗ Ҫтеппанӑв, лавкка комиҫҫи ъленӗ—Ваҫҫилйӗв, 
савкком ъленӗ—Райккин илнӗ. Илнине рапоъъисем 
курман, тӑхӑннйне курнипе те ҫитӗ вӗсене, теҫҫӗ. 
Пад)ТТО ӑшӑ, камппани ӑшӑ, „Капкӑн“ лаҫҫи сивви 
пулъӗ. Сивви пулнишӗн ан йатлӑр!
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Ш У Й Т Т А Н  Ҫ Ы Р М И .
Пакӑш кӗперӗ ҫинъе Й е х х и м к к а н а  Ку- 

л«к Макаркки сӗтӗрӗнсе ҫитрӗ. Тӑруках паллай- 
марӗ Йеххимкка хӑй патне кам ҫитнине, мӗншӗн 
тесен вӑл каҫ тӗттӗм пулнӑ.

— Халӑх, халӑ-ӑ-ӑх,—йӑванса ӳкрӗ Макаркки 
ула ӗне пек сухалне каҫӑртса.

— Мӗн, мӗн, мӗн?—тӗлӗнсе карӗ Иеххимкка.
— Халӑх, халӑх, шуйттан ҫырмар-а!..
— Е—ухмаха йермерӗн пулӗ?
— Шуйттан, шуйттан курма, малалла ъупрӗ 

■§алӑш пӳрнесемпе кантӑкран шаккаса йал тӑрӑх.
^ еххи м кка  тӗлӗннипе кӗпер ҫине йупа пек 

каит! хытса йулъӗ.
— Шуйттан курма, сасӑ катара йанрарӗ йалта. 

Хӑранипе йытӑсем те портфӗлпе куҫлӑхсӑрах ура- 
ма ъупса тухрӗҫӗ васкаса.

— Меке-ек, ме-е-ек, илтӗннӗ хӑрушӑ сасӑ ҫыр-

— Е-ех, ҫырлах, каъака вет вал,—тене енен- 
меннисем.

— Шуйттан!
— Шуйттан мар, ҫук вӗт шуйттан...
— Пӗрре каланӑ сире шуйттан тесе,—хӑрама- 

«ар халӑха йертсе утрӗ кӗпер йенелле Макаркки. 
Хӑшӗ хӑраканнисем кил йенелле ӗрӗхеҫҫӗ, харсӑр- 
рнсем малаллах тупалаҫҫӗ.

— Таваришсем, тенӗ сасӑ йанрарӗ ҫырмара.— 
Колхос пӗтет, ҫӗр ҫине анкӗл анат, коммунсем ҫу- 
халаҫҫӗ.

— Колхоҫнӗксене епӗр, шуйттансем, килес ҫул 
■утра ҫунтаратпӑр,—тет тепӗри мӑн сасли.

— Ма аплах пӗтересшӗн есӗр,—тет Макаркки 
йӑваш сасӑпа, сулахай куҫне шӗвӗр пӳрннпе 
хупласа.

— Пӗтеретпӗр коммунсене! Совет пӗтет, ӗне- 
■ӗр краштӑнсем,—тенӗ пеккӗн пӗр пӑрупа каъака 
катилпа хӗрес йӑтса кӗпер айӗнъен сиксе те 
тухрӗҫӗ.

Пӑрувӗ хӳрисене выл^ъаткалат, пуҫӗпе пӑрка- 
лат. Калт, ҫӑвара карса тӑрат халӑх. Никам та 
нии те ъӗнмест.

— Каҫару ыйтатӑп халӑх^ йаъӗпе,—терӗ Ма- 
каркки пӑрупа каъака умне ъзркуҫланса.

— Каҫарӑр, ырӑ ҫынӑм, анъах вӗсем колхосран 
тухъӑр, хӑйсен хушшинъи коммуниссене вӗлеръ* 
Ъӗр,—терӗ каъаки хӳрине пӑгратса. Пӑрушӗ ка- 
тилпа латӑн шӑрши кӑларса тӗтӗре пуҫларӗ.

— Тата ҫав ъукӑнсен пуххисем ҫинъен мӗн ка 
лӑр есӗр,—тет Макаркки алса тулӗ пек сӑмсине 
иӗъкесе.

— Е-е, йурамаст вӗсене тума. Ҫунтарӑр совет 
уърештенисене, колхос претҫетаттӗлне вӗлерӗр!— 
терӗ каллех каъака йӑкӑлт йӑкӑлт сиккелесе.

Макаркки халӑх йенне ҫаврӑнса:—Ну илтрӗ- 
ри, терӗ.

— Ӑнланатпӑр, тӑванӑм, йаланах хатӗр,—терӗ 
халӑхӗ Макаркки умне ъӗркуҫланса.

Пурте Макарккиран кӑҫару ыйтаҫҫӗ, ӳксе пуҫ- 
ҫапаҫҫӗ. Кӑна кура каъакапа пӑру катилпа хӗрес- 
пе пиллеҫҫӗ (хай тара тытса пӑру тирӗсем тӑхӑннӑ 
пуппа теъук снаш).

— Атӑр комуниссене вӗлерме,—ҫухӑръӗ Ма- 
каркки.

— Атӑр, атӑр!
— Атӑр, атӑр, пӗр пӗр ҫӳп-ҫап та хӑваарс мар!
Пурте патаксем йӑтса йал тӑрӑх утрӗҫ. Иалти

колхос претҫетаттӗлне ъасахтупрӗҫ. Макарккикӑнв 
хӑйех вӗлерме шутларӗ, пуртӑпа ҫамкаран пӗрреа 
йаъӗ.

— Нӑ-ӑ-ӑр-ӑ-х, тенӗ сасӑ илтӗнсех кайрӗ. Пӑ- 
хат ӑйхӑллӑ куҫӗпе, хӑйӗн ҫумӗнъи лаъакара сыс- 
на вырта парат.

Тарӑхрӗ Макаркки ҫав тери сысна ҫине, пӗр- 
рех пусса ҫыртрӗ хӑлхинъен. Сысна тӑрук тӑнипе 
ҫот! ҫеҫ ҫавӑрса ҫапрӗ Макарккине. Т)ылай хуйхӑрса 
выртрӗ Макаркки мухмӑрла пуҫӗпе колхос прет- 
ҫетаттӗлӗ вырӑнне сыснана пантланттарнӑшӑн, та- 
та ку ӗҫ тӗлӗкре пулнӑшӑн. И. наш«инкв

Прийомра.
Упа Кушки пу^ьнитсннБи тухтӑр 

Тайкков ҫын ъираипе 'ъирдй маррине 
иӑхмасӑрах сывлӑх ҫинден хутсем туҫа 
парат.

П и т  с т а р а в  е с ӗ ;  а ъ а м !  Й у н у  в ӗ р е т  а н ъ а х -
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„ К А П К Д Н "  П А Р Н И С Е М

■Кахал ортӗнӗ. Ку ортӗна ӗҫлес 
вырӑнне ӗҫленӗ пек туса вӑхӑта 

иртерекенсене паратпӑр.

Ку парне—пирӗнпе пӗрле пыраксенҫ, ■ 
сотсиалисӑм тума ъ^н^ъӑнах пулӑшв* 
пыракансене, утаркӗкла ӗҫлекенсене, са- 

а ни сене поД)шевикла туса пыракансене-

Ответлӑ ретактӑр А. В Ваҫҫилйев.

*11гишдит № 196) г. Чебоксары, типография № 1 Чуваш гвсиздата. Заказ .№ 2363. Тираж  4.601.



К У Н  П Е К К И  Т Е  П У Л А Т .

М ӗнш ӗн вул ав  ҫур^ҫӗ хуп ӑ?
Иепа^ъ ку^ътпоххота т у х с а  кайнӑ. 1


