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Вӗсем те хатӗрленеҫҫӗ.
капп, У "  /  У л а X »• Созет суйлавӗпе раштава хирбҫ камппани иккбш пбр вӑхӑтрах килеҫҫа. Мбилзха 

'ла пбр харӑс ик камппанийе хирбҫ тӑрасха. Ҫурӑлоа каймалла мар вбт!



Пӗрремӗш калав ман телейсӗр пул§ӗ. Пӗр ву- 
лав ҫуртлӑ йалти «тӗттӗм» арҫынсем Сӑпани йат- 
лӑ краш тӑнккӑна пухуран ывӑткӑнтарса кӑларса 
йани ҫин§ен ҫырнӑ§§ӗ еп унта. Ҫырса пӗтертӗм  
те, йала кайса колхоҫнӗксене вуласа патӑм. "^ӑрр  
пӑхрӗҫ вуласа пӗтернӗ хыҫҫӑн колхоҫнӗксем ман 
ҫийе.

М а апла пӑхнине пӗлеймерӗм. Ыйтрӑм. Вара 
пӗри каларӗ:

—  Писсаттӗл й ул та ш !-те р ӗ .— Есӗ ку  калава 
Сӑпанийе хӳтӗлесе ҫырнӑ. РСраштӑнккӑ тенӗ ӑна. 
Апла йурамас§ӗ.

—  Ма?
—  Краш тӑнккӑ  мар вӑл. Кулак арӑмӗ.
Рот тепе на! Ӗнен ес ҫынна: §ипер ҫын те- 

мелле сӑнӗн§ен пӑхсан. '^и п е р  пулман. Поткула- 
§нӗк пулнӑ. Хама ҫав Сӑпани историйӗ ҫин§ен  
каласа ҫыртаракан етем ҫин§ен калатӑпха. Ах, 
ш уйттан!.. Улталанӑ мана.

Вара хама-хам сӑмах патӑм: куҫпа курман, ла- 
йӑххӑн пӗлмен йапала ҫин§ен нихӑҫан та ҫырмал- 
ла ан пултӑр, терӗм, Ун пек ҫырни сылтӑм су- 
лӑн§ӑкри шурлӑха сӗтӗрсе кайма пултаратиҫ!..

Малаллахи калавсен§е хам §ӑн-§ӑнах пӗлсе 
тӑнӑ ӗҫсем ҫин§ен ан§ах ҫырӑп.

II.
Вырӑн ҫин§ен ирхи автансемпех тӑнӑ Иӑван. 

Ӗнер ан§ах туса пӗтернӗ ҫӑпатине ҫеклӗ пӑтин§ен  
илсе пукан умне ху§ӗ  те, хы ткан урине ҫӗтӗк тӑ- 
ла §ӑркама тытӑн§ӗ. Хӑйӑ ҫутнӑран тулти ҫанта- 
лӑк кӑмака ани пек тӗттӗм. Ш и! шӑхӑрат, у-у! 
улат асса к  \йнӑ ҫил. Кулаксем Совет влаҫне хи- 
рӗҫ уласа вӗрнӗнех туйӑнат Иӑвана пайаихи ку т -  
сӑр-пуҫсӑр ҫил тӑманлӑ ҫанталӑк.

—  Пайан паха кун. Совета ҫӗнӗ ҫынсем суй- 
ласа лартатпӑр. Паха кун  тесе паранкӑ _ кукл и  пӗ- 
ҫернӗ пулсан йурӗ§§ӗ те пайан,— терӗ Йӑван сал- 
ма ҫӑракан арӑмӗ йенелле пӑхса.

—  Вуттине халех хутас тенӗ§§ӗ те .. вара 
кӑш тах тӑхтамалла пулат, терӗ арӑмӗ ни пӗҫерес, 
ни пӗҫерес мар сасӑпа.

—  Апла пулсан пӗҫермесен те йурӗҫке. Хӑйар 
ш ӳрпипе те пурӑнкалӑпӑрҫке. Тата санӑп та кай- 
малла пайан.

—  Аҫта?— тӗлӗнсе ыйтрӗ арӑмӗ.
—  Мӗнле «ӑҫта»? Пухха каймалла. Совета ҫын- 

сем суйлама. Ай, пырас теместӗни?
—  Мӗн мӑшкӑлан!
—  Мӑшкӑлани пулат-и вӑл. Кайӑпӑр. А§исем  

ларӗҫ... питӗрсе илӗпӗр те.
—  М ӗн тӑвап епӗ хӗрарӑм пуҫҫӑнах пухха тух- 

са ҫӳреме!..
Вӑрҫат пухха §ӗннӗшӗн упӑш кине. Вӑл вӑрҫни- 

не кура, хуран айӗн§и вутти те Иӑванпа вӑрҫса 
§орт! тесе сикрӗ

Анлангар§ӗ, ӑнлантар§ӗ Иӑван мӗншӗн хӗрарӑ- 
мӑн та пухха ҫӳреме кирлине. Мумай ӑнлантар§ӗ.

нлантарсах урине те сырса пӗтер§ӗ, питне те 
сивӗ шывпа ҫуса хуралма пуҫланӑ алшӑллипе 
шӑлса типӗтрӗ, сак ҫин-^е тумтир айне пулнӑ §ӗ- 
лӑмне те шыраса тупса тивертсе йа§ӗ. Арӑмӗ 
упӑшки каланине ни сылтӑм хӑлхине, ни сулахай 
хӑлхине '5икмест. Хӑйӗннех перет.

— Турӑ ан калатӑрах пухха тухма. Упӑшка 
пур ҫин^^ех пухха тухсан, турри вара кайран йур- 
ри упӑшкасӑр тӑратса хӑварӗ, тесе хирӗҫет.

 ̂ 1Гемӗскер аса килнӗ пек пул-^ӗ ҫав вӑхӑтра 
Йӑвана.

— Ухмах ес!—терӗ ҫиленнӗ пек пулса.—Па- 
йанхи пухура '5ухӑн ҫын арӑмӗсене парнесем па- 
малла. Ӗсӗ, пымастӑп тесе, '5ӑкӑрашса тӑратӑн.

— Мӗн параҫҫӗ,—терӗ арӑм, шыв патне кайма 
тесе йӑтнӑ витрине лартса.

— Пӗрер саппунлӑх вырӑс пирӗ, пӗрер ту- 
тӑр параҫҫӗ,—терӗ Иентип хӑй ҫийелле тухнине 
сиссе.

— Укҫалла пуд)ха?
— Тоттӑ ҫав—укҫалла мар. Пыманнисене па- 

мастпӑр, терӗ ӗнер йалсовет претҫетаттӗлӗ.
...Ҫак калаҫу хыҫҫӑн темиҫе сехетрен, Иӑванпа 

арӑмӗ а§исене тултан ҫӑрапа питӗрсе ил^^ӗҫ те, 
пӗри малтан, тепӗри кайран пухха тухса утрӗҫ.

Иӑванпа арӑмӗ пухура мӗн курни, мӗн илтни 
ҫин^^ен каламасан та йурӗха сире, вулакансем!

'Р)ылай вӑхӑт иртсен, йалсоветран купи-купипе 
ҫынсем тухма пуҫларӗҫ. Иӑванпа арӑмӗ те кӑшӑл- 
татса т}'хрӗҫ. Арӑмӗ малта ним •^ӗнмесӗр пыра'г. 
Иӑванӗн пит-куҫӗсем хӗвелсӗрех йӑлкӑшаҫҫӗ.

Килкарти хапхине уҫма аллине вӗрлӗк хуш- 
шине йарсан, ним '^ӗпмесӗр пыракан арӑм упӑшки 
ҫине тулти ҫанталӑкран та сиввӗреххӗн пӑхса 
ил^^ӗ.

— Мӑшкӑлассипех сан... арӑмунтан. Аҫта сап- 
пунӗ, тутри?

Иӑван хӑйӗн савнӑ арӑмӗ ҫине ҫу пек 
ҫемҫен пӑхса, сылтӑм аллине унӑн хулпуҫҫи ҫине 
ху^^ӗ те, йерипеи каларӗ хӑйӗн ответне:

— Хал) суйланӑ советсем лайӑх ӗҫлесен ҫӗрӗҫӗ 
те, хапрӑк-савӑтсен ӗҫӗ те малалла кайсах пыре. 
Вара, ху каланӑ пек, сзппунӗ те, тутри те, мана 
вад)Д)И тапак та пулӗ, терӗ.

I I .
Иентип ҫывӑракан арӑмӗ ҫумӗн§ен йерипен 

тӑрса тухса, кӑҫаттине тӑхӑнса йа^бӗ те, хӑйӑ 
ҫутмасӑрах, пӗр хулхушши йапала пуҫтарса йӑтса 
тулаллах тухса карӗ. Сивӗ пирки, вулакансем, 
епӗр ун хыҫҫӑн тухар мар. Тутӑр вӑл хӑй ӗҫне. 
Туса пӗтерсен хӑйех пӳрте кӗрӗха. Тулта сивӗ— 
нумай тӑрас ҫук

'Г)ӑнах та Иентип тулта нумай тӑмарӗ. Пӳрте 
хутланса кӗ^бӗ те, кӗрӗкпе кӑҫатгине хывса, каллех 
кӗрсе выртрӗ ӑшӑ арӑмӗ ҫумне.

...'Ҫ)ылай вӑхӑт иртсен, ҫил-тӑманлӑ ҫанталзк 
ви т^р  кӑ в а к  ҫутӑ кнл ни  курӑна  пуҫларӗ ИентиП



арӑмӗ, упӑшкин§ей малтанрах тӑнӑскер, сивӗ урай 
ҫийӗн ҫара уранах темӗскер шыраса ҫӳрет. Краҫ- 
ҫин ламппипех шырат.

Иулашкин§ен вырӑн ҫин§и упӑшки патне пыр- 
са; Иентип, Иентип!—тесе вӑратат.

— Мӗн?
— Ман ҫӑпатапа тӑла таҫта кайнӑ. Кушак вы- 

даса илсе кайнӑ пулӗ тесе, шыраман вырӑн хӑ- 
вармарӑм. Тупаймарӑм.

— Мӗн уншӑнах ҫывӑракан ҫынна тӑрататӑн 
ара! Санӑн тӑлу-ҫӑпатуна епӗ пӗлетӗпи!—терӗ Иен- 
тип тепӗр майлӑ ҫавӑрӑнса выртса.

"^ӑнах та, арӑмӗ хӑйӗн тӑли-ҫӑпатине ӑҫта ху- 
нине ӑҫтан пӗлтӗр ӗнтӗ упӑшки.

— Ай-уй! Пиҫиххи те ҫук тем?!
Упӑшки кӑҫаттине тӑхӑнса йанӑскер, арӑм ту- 

ла тухма хӑйӗн кӗрӗкне шырат. Кӗрӗкӗ те, тӑли- 
ҫӑпати пекех, ҫӑва тӗпне кайса ҫӗтнӗ.

— Иентип, Иентип! Вӑрӑ пулнӑ кӗҫӗр пирӗн 
пӳртре.

— Мӗн сӳпӗлтетсе ҫӳретӗн ара есӗ!
— Тупата вӑрӑсем пулнӑ. Кӗрӗк илсе кайнӑ.
Ку хыпар Иентипе те вырӑн ҫин§ен тӑратат.
— Манне илсе каймани?
Ҫук, Иентипӑнне илсе кайман. Унӑн тумтирӗ- 

сем хӑй вырӑн§ех ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, тӑли-ҫӑпати те, 
Ъӗлӗмӗ те ӑҫта хунӑ, ҫавӑнтах выртат.

А[Йм кускаласа ҫеҫ ҫӳрет. Куҫ-пуҫсем ҫуталса 
кайнӑ.

— Хулӑн тутӑра ҫакӑнта, тур кӗтессине, пуҫ- 
тарса хунӑ§§ӗ. Вӑл та ҫук.

— Алӑкне ҫаклатма маннӑ, тет арӑмне айӑплас 
шухӑшпа Иентип.

Ҫук йАпалана кӑнтӑрла хунарпа шырасан та 
тупайрас ҫук ӗнтӗ.

Ҫухалнӑ йапаласем тупӑнас шан§ӑк сӳнсех 
ларнӑ хыҫҫӑн, кун ҫути §ӗрӗлле пуҫларӗ.

— Ай, пайан пухха каймалла§§ӗ! Мӗн тӑхӑнса 
кайас ӗнтӗ. Кай з  асан лайӑх мар,—тесе ик аллине 
шарт ҫапсах хуйхӑрат арӑм.

— Тумтирсӗр каймалли ҫук ӗнтӗ пухха, тет ни 
каласла, ни калас марла упӑшкийӗ.

— Ай, каймалла§§ӗ! Пухха тухмасан етем хи- 
сепне кӗмен пек. Ҫийӗн§ен тата... совет §ленӗ

тума палӑртса х у н ӑ§ § ӗ  манӑ. У; ! . . 
тӑвасах?  ̂ ^

Пӑрҫа пек куҫҫулсем анаҫҫӗ ҫамраклӑхне 
ҫухатман икӗ пи§ӗ тӑрӑх.

Ҫӗлӗкне пӗррех пӑрахрӗ пухӑран тавӑрӑннӑ 
хыҫҫӑн Иентип.

— Шуйттан матки!
— Епӗ матки пулсан, есӗ шуйттанӗ пулатӑн,— 

терӗ арӑмӗ шут туса упӑшки ҫиллине пусарас 
шухӑшпа.—Мӗн пулнӑ?

— Мӗн тӑрӑхлан! Ак пуслӑх илсе кӗрсен... так- 
койски парам. Иалсовет §ленӗ тесе уйӑрса тӑмӑп.

— Мана йалсовет §ленӗ тунӑ-и?
Арӑмӗ пи§ӗ ҫине савӑнӑҫ мӗлки ӳкрӗ. '^ӑнах 

та ӑна пайан йалсовет §ленӗ туса хунӑ. Упӑшки 
уншӑн тутиче мӑрт тунӑ та... мӑрт тунӑ пулин те, 
ни§ево, иртсе кайаканха!

'5 ӗлӗмне туртса йарсан, Иа.нгип тула тухса 
кайат. Кӗпе вӗҫҫӗнех тухса ҫӳреме хӑраман арӑмӗ 
Иентипӑн мӑн кӑҫаттине тӑхӑннӑ урисене сӗтӗрсе, 
хыҫҫӑн 'бӑхсене апат пама тухат. Пӑхат—упӑшки 
хӗсӗк ампар айӗн§ен упаленсе тухрӗ. Хӑрах алли- 
пе арӑмӗн кӗрӗкӗпе тутрине ҫавӑрса тытнӑ... 
Арӑм:

— Ай-уй, Иентип! Намӑссӑр! Есӗ пытарнӑ тем 
ман кӗрӗке!—тесе кӳршӗсем илтмеллех кӑшкӑрат. 
Унтан, кӑштах шухӑшласан, ҫилленмелли ҫин§ех 
кулса йарат:

— Пухха ан кайтӑр терӗни?—тет.
Иентип ҫӑварне «тип» шыв хыпнӑ. Арӑмӗ ҫине 

пӑхмасӑр, тӳррӗн утса кӗрсе кайрӗ пӳрте. Вӑл 
хампар айӗн§ен йӑтса тухнӑ ҫӗклемре арӑмӗн кӑп- 
тӑрка кӗрӗкӗ те, ҫӑпатипе тӑли те, хулӑн тутри 
те, пиҫиххийӗ те—ҫухалнӑ йапаласем пурте пулнӑ 
имӗш!

Савнӑ арӑмне суйлав пуххине кайма §арас те- 
се, пытарса хунӑ ӗнтӗ Иентип арӑмӗн тӑхӑнса 
тухмалли йапалисене.

Хуйхӑ Иентипе! Арӑмӗ унӑн, упӑшкине кӗҫӗне 
хӑварса, асла тухнӑ, йалканаш §ленӗ йатне илтнӗ. 
Хӗрхенсемӗр ӗнтӗ, телейлӗ краштӑнсем, ҫав телей- 
сӗр Иентипе!

Йӑван Муъи.

К о й а п ӗ р т е .
Ш упашкарти сатпахъа технӗккӑмӗн купӑстисем нойапӗр уйӑ- 
хӗн йулашки кунӗсемъъенех йӑран ҫинъе шӑнса ларъӗҫ.

Сатпа пахъа технӗккӑмӑн кӑтартуллӑ пахъинъи кӑтартуллӑ йурпа витӗннӑ купӑста пуҫӑсем. 
А с ӑ р х а т т а р н и .  Купӑста пуҫӗсем те, пахъа хуҫисем та пуҫӗсвн тв~пуртв кзтарт^л- 

ля пулнӑ. ХГшӑ нумайрах кӑтартуллиина вулаканссм курса кялаъъ^р.



Е Л Е К  П У Л А Ш М А Р Е .
Суймастӑп, Пуйарах Тӑмпи§ӗ суйлава простӑ  

хытӑ хатӗрлен§ӗ. Ну, епӗр пӗр майах сехет пӑх- 
са кӗн§елертен кайма хатӗрленсе ларнӑ пекех  
ӗнтӗ. Суйлав тӑк суйлав, конеш нӑ, хатӗрлен- 
мелле!

—  Арӑм! Тавай, илсе кӗрт кӗлетрен хӗрлӗ тут- 
тӑрна, Ленин кӗтесси тӑвап, кӑш кӑр§ӗ сасартӑк, 
тар хыпнӑ пек арӑмӗ йенелле шӗвӗр сӑмсине ҫа- 
вӑрса.

—  Ай-уй, Тӑмпи§, ухмаха йертӗн-и мӗн?Сбвет 
влаҫне хирӗҫ вӑрҫрӑн-вӑрҫрӑн та, тем-тем хӑтлан- 
тӑн та, хал) тата ун йенелле ҫавӑрӑнса ӳкрӗни  
мӗн?

—  Ӳкрӗм  ҫав, ӳкрӗм . Лайӑх ҫавӑрӑнса ӳкрӗм. 
Укерӗҫ ак хам политсире, ҫӗр тара илсе пурӑн- 
нине пелсен. Тавай, илсе кӗрт теҫҫӗ сана! Сасӑ- 
сӑр хӑвзрсан, кулаксене хӑвзрнӑ пек,— уҫлам ҫу 
пек ҫемҫетсе пӗтер§ӗ амӑшай пӑру сассн пек  
сассине.

—  Атей, ьилха, кил! Сна§ӑт, суйлав пуҫланат. 
Пӗлетни?

—  Пӗлеп. Пӗлмесӗр, ӗлӗк те ҫав ҫӗн ҫул тӗл- 
нелле суйлаттӑмӑрт)§ӗ,

— Сгн мана ӑҫта кирлӗ унта мухтас пулат. 
„Лайӑх, такамшӑн та ӗҫ тумалла, ырӑ, ӑна суйла- 
сан йалта лайӑх пулмалла“, тес пулат.

—  Хветкӑ, пайантан малалла йаланах хӗрлӗ 
саттин кӗпӳне тӑхӑнса ҫӳрес пулат,— вӗр1.нтрӗ аш- 
шӗ а§ине.

Ҫав вӑхӑтра кантӑк умӗн§е Пуйарахӑн ш ур  
ӗнипе ула йытти иртсе кайреҫ.

—  Т)орт йево снат мӗнле тӗс вӑ .? Ш урӑ, ула 
— срасӑ епӗ политсире, ш ^ррисемпе ҫӳренине па- 
лӑртма пултарат. Сволӑ§ ӗнисем!— урисӑ^лпе та- 
пӑртатса пуҫне кӗсел пек §етрентерсе кӑш кӑр§ӗ  
Тӑмпит,.— Арам! Арӑӑм! Илсе кӗрт сар! М ан ене 
сӑрламалла. Мӗнле тӗс вӑл шурӑ, хӗрлӗпе сӑрлас 
пулат— штопӑ епӗ Совет йенелле ҫаврӑнса ӳкнине  
срасӑ пӗл§§ӗр.

—  Ан телӗнтерех. Ахал> халӗ сӑр сахал, есӗ 
выД)ӑх_^сӑрлан. Ухмаха йернӗ тей ӗҫ, йал тӗлӗнӗ.

—  Йал тӗлӗнтӗр ҫав. Срасӑ пӗл^^ӗр .
Тепӗр сехетрен кил хуш ш и варрин^и ӗнесем, 

йытӑ, пурте хӗпхӗрлӗ тӑ§ӗҫ. Сарланӑ ӗне ҫине 
шурӑпа „ку л а ка  ваэьъи созетра вырӑн ҫ у к “  тесе 
ҫырасшӑн§ӗ, ш ур сӑр тупаймарӗ.

Сӑрланӑ йы тти сӑр шӑршипе пуД )И , те ахал,—  
пуш ш ех хайарланса кайрӗ. Простӑ ҫырма-ҫыран 
таврашӗ пек ҫул памаст, туллашат.

—  "Ьорт йытти! Хал) совег суйлавӗ ҫ р н ӗ  §ух  
ҫавӑн пек туллашмалла-и? Ш оп! тутар§ӗ йытта  
ры §акпа.— Ҫынсем умне пырса хӳ[)ене пӑркаласа 
вы.Т)Д)’<тас пулат. Выд^д^ат хӳрӗне! Йӑпӑлтатма пӗл- 
местсн! Ну, рас... икӗ сехет вӑрҫрӗ й ы п и н е  те 
йӑпӑлтатма вӗрентесшӗн. Ҫ ук, йытӑ вӗренмерӗ.

Ҫавӑн пек пурне те вӗрентрӗ Пуйараххӑв.

се пулӗ-и. Сана спаҫипӑ лишшат туман, пӗлмҫҫ- 
ҫӗ... Ух майсем мӗн §ухлӗ, майсем!

— Халӑх хушшин§е ӑнлантарас!
— Пет1{,аксем пуххи тӑвас!
— Вӑтамсен пуххи тӑвас!
— Пухса ӗстерес!
— Колхоҫнӗксем ҫин§ен елеклес!
— А мӗн тесе елеклес? Пурте тенӗ пек пет- 

^ак вӑтамсемпе туслӑ.
— Колхос пӗтем ҫӗре туртса илет. Ҫӗрсӗр йу- 

латпӑр. Хӗрарӑмсемпе вӑйпа ҫывратаҫ тес, икӗ 
арҫынпа тес...

— Пуйараха претҫетат ӗле опесаттӗлнӗ кӗрт- 
мелле! Ҫак плана 150 про§§ӑн пурнӑҫа кӗртес... 
йышӑнса саланӑт пуху.

Кашнӑ каҫ ,,кулаксене созетра вырӑн ҫук“, со- 
в е '3 суйланӑ ҫын пуриншӗн те (кула^шӑн та ӗн- 
тӗ) кӑмӑллӑ пулмала“, т. ыт. те ҫырса тултарнӑ 
кӗгесре, Пуй. раххӑв пат нт,е Тарйухман, Кулак- 
лай, Еҫкурман т. ыг. ҫавӑн пек, „ман“ „лайсем“ 
пуханса .,советски“ саҫҫетани тӑваҫҫӗ.

— Ку Пуйарах молотетсӑха. Хамӑр суйлава 
пырайас ҫук—лишшонӑйсем. ҫак §ейереххине кӗрг-

Пурге хатӗрлен§ӗҫ суйлава. Есӗр те хатӗрле- 
нетгӗр, те тӗклӗ туралла ӗн^ӗркесех пурнаҫа ир- 
тереттӗр, пӗлместӗп. Аньах сирӗн ҫийе хам арӑм 
ҫине шанман пекех шанмастӑп. Тупата, никак 
йурамаст сире шанма.

Суйлав пуххи. Вӗллери хурт пек халӑх. Айала 
кӗрсен ҫӳле тухас ҫук. Ҫынсем пӗр-пӗрне хӗстер- 
се ҫӳлелле хӑпартса йараҫҫӗ, ҫӳлтен айалла анай- 
масӑр тӑраҫҫӗ. Пӗ§ӗк Мишук тӑршшӗ пӗр метр 
ытларах ан§ах пулсан та хӗстерсе хӑпартса йа- 
нипе ал тӑратнине кӑтартма пултарат.

Пурте йытӑ аллин§и мул«а§ӑ пек §ӗтресе кӗт- 
се тӑ) аҫҫӗ. Кантичатсем ҫынсен ҫӑваиӗн§ен тухса 

сӗтел ҫине пӗрхӗнсе пырса ӳкеҫҫӗ.
— Мана к 1лӑр. Мана кала. мана кала, ман йа- 

та Кила. Торшанга ахад, тумас,—кӗт-кӗт тӗксе 
йӗкӗлтерӗ П /йарах Тӑмпи§ӗ хӑйӗн ҫумӗн-§е тӑ- 
ракансене.

— Пуйараххӑв Тӑмпи§!—'ьӑгаймасӑр хӑйӗх кӑш- 
ьӑр^ьӗ 'ьӗри хыпса тухнипе.

■^ӑнах та ун 'т,ӗри ун '§ух, ун йатне никам та 
сӗнмесен вутпуҫҫи нек кӑрмӑкланса лар^ьӗ  ̂ пул). 
Ӳпкесем хыт хашка>-ипе йенне-йенне ҫапӑн^ьӗҫ. 
Ҫамка тирӗ ву§ахри пек вӗриленсе кайрӗ.

— Пуйараххӑв Тӑмпи-ь!—кӑшкӑр^ьӗҫ пӗр-ик су- 
тӑннӑ ҫын.

— Иуйараххӑв пури кунта?—терӗ претҫетаттӗл 
хуллен.

— Пур,—терӗ хӗпӗртенипе Тӑмпи^ь хӑйне суй- 
ласшӑн пуд) тесе.

— Арестован! 150 тенкӗ штраф, внҫӗ у й ӑ х и р е к -  
сӗр ӗҫлен! Есӗ лишшонӑйсем кӗме й у р а м а н н и н е  
пӗлен вӗт, ма кӗтӗн? _ - •

— Тӗрӗс! Мӗн тума кӗнӗ! Еҫтернӗ!—кӑшкар^б' 
пуху.

— Макар! Мӗншӗн каларӑн епӗ политсире пу- 
рӑннине? Хветут! Ҫӗр тара илнине мӗншӗн кала- 
рӑн? Атей, мӗншӗн есӗ мана 'ьиркӳ старӑстине 
суйламалла тесе каласа ҫурен?—-кӑшкӑр^ьӗ Тӑмпи! 
милитси тытса кайнӑ 'бух.

Т)ӑнах ашшӗ ӑнланмасӑр, 'ьиркӳ старӑсти суи- 
лаҫҫе пуд) тесе, ывӑлне Тӑмпи^ьне сӗнсе ҫӳреп '̂ 
Йӑнӑшнӑ.

Пуйарах Тӑмпи^ь ухмаха тухнӑ тесе, х р ап  
ҫинье нумай ҫ\рерӗ. Епӗ ухмах мар пулӗ те|£ ' 
Ара ӗнесене хӗрлӗпе сӑрланӑшӑн мӗн ухмах пу 
ла'г? Апла мар, унтан та лайӑх хатӗрленеҫҫе У 
пеккисем, Н. 5 ) у р п а и.



Ҫ у р ӑ к
Ъӑвашкино ҫуръӗ туса пӗтермесӗрех ҫурӑлса тухнӑ.

—  Атӑл хӗрринъи ту ҫурӑлса кайнӑ.
—  Ъавашкино ҫуртна тӑвакан спетсиалиссем купаланӑ пулмалла ӑна.

Шкула политехнисӑмлат.
Ирхи хӗвел ҫути §ӳре§ерен сиксе кӗ§ӗ. Малтан  

камака д>ушкине ҫутатрӗ. Унтан ҫывракан Т)ӑмла- 
йӗв Кавӗрли отейалӗ ҫине, унтан пи§ӗ ҫине ӳкрӗ. 
Т)ӑмлав тесе каламаҫҫӗ ӑна хӑйӗн вӗренекен а§и- 
сем, „Каврил М и нкий еви § “ — теҫҫӗ. Епир те ҫапла 
^ӗнӗпӗр.

Кӑриторта а§а-пӑ§а сасси илтӗне пуҫласан Кав- 
рил М инкийеви§ та пуҫне ҫӗклесе пӑхрӗ.

Тӑ§ӗ. Питне ҫурӗ. Апатлан§ӗ. Ш ӑнкӑрав ирхи 
кйритор сывлӑшне ҫурса йа§ӗ.

Каврил М инкийеви§ класра.
Унӑн йӑвӑҫ ҫӑвӗ сӗрнӗ ҫӳҫӗ ҫин§е ирхи хӗвел 

выдат.
Ҫӳҫӗ йӑлтӑртатат. М ӑйӑхне(уссине) пӗтӗркелерӗ 

те, пукан ҫине лар§ӗ.
Вӗренӳ пуҫлан§ӗ.
— А§асем хад> ӗнтӗ вӗренӳ урӑх ҫул ҫине ту- 

и т, епир ӗлӗк класра ҫеҫ вӗренеттӗмӗр§ӗ, хад) 
апла мар, ш кула политехнисӑмлас пулат. Вӗренни 
Ҫеҫ мар, ӗҫлеме те пӗлес пулат. Ҫавӑнпа епир 
пайан улма кӑларма кайатпӑр—терӗ.

Щӗр а§и тӑ§ӗ те: пирӗн улмана '^ з к к и  Хӗветӗ- 
Рӗн сыснисем §аваласа пӗтернӗ вӗт; епир тата 
мснле улма кӑларӑпӑр, терӗ.

Каврил М инкийевит,: пирӗншӗн ӗҫлесси, поли- 
технисӑмла вӗренесси хаклӑ, улмине тупма пулӗ— 
®ӑл манӑн та пур, терӗ.

А§а-пӑ§асем шавласа тухса карӗҫ. Килтен кӗре- 
Ҫесем илсе кил§ӗҫ. Каврил М ннкийеви§ улмине 
‘̂ алараҫҫӗ.

Капла ӗҫ ӑнса пырсан,—шухӑшлат политехни- 
сӑмланнӑ пуҫ,—политӗхнисӑма пурнӑҫа кӗртме 
пулат.

Улма кӑларса пӗтрӗ. А§асем ш кула класа кӗ-

ресшӗн вӗренме.
—  Пайан вӗренсе ҫитет, ыраи ӗнтӗ урӑх ӗҫ тӑ- 

вӑпӑр, терӗ Т)ӑмлайӗв.
—  Ь1ран ӗнтӗ прикатӑланса ӗҫлес пулат; миҫе 

ҫвеноха, пирӗн Ҫиҫӗм Униҫӗмӗ?— терӗ Каврил М ин- 
кийеви§.

—  Пирӗн пилӗк ҫвено, терӗ леш.
—  Апла пулсан,— терӗ Т)^\>лзйӗв,— есир ҫапла 

тӑвӑр. Ыран авӑн ҫапатпӑр, ҫавӑнпа есир виҫӗ 
ҫвено тӑпа§ӑ, пӗр ҫвено—кӗреплепе^^ шӑпӑр, пилӗ- 
кӗмӗш ҫвено сире сата§§ӑ: тата авӑн ҫапма ^мӗн 
кирлине пӗлсе илсе килӗр. Ҫвеновотсен пӑхас 
пулат ку  ӗҫ мӗнле пурнӑҫа кӗнине, терӗ.

—  А  вӗренместпӗри мӗн?— терӗ пӗр а§и.
„М ӗнле тӑм пуҫ есӗ! Епӗ сире политехнисӑм

ҫин§ен тсеД)Нӑй лекси вуласа патӑм пӗркун, терӗ.
Ир. Хӗвел пӗлӗт ӑшне пытаннӑ, курӑнмаст. 

У §итгӗл  '5ӑмлайӗв хӑйӗн а§исемпе "^ӑмлайӗв  
сӗллине ҫапаҫҫӗ. Унта прикатӑсем. Унта политех- 
нисӑм...

)-н§ах, ҫак тӗлте §арӑнарха, вулакан!
Мӗнле санӑн шухӑш па к у  "^ӑмлайӗв вӗрентекен 

политехнисӑм ҫин§ен ӑнланнӑ-и? Каламастӑни? 
Ан кала.

Ун ҫин§ен инспектӑр калӗха. У  т р е н н и.

Ҫӑматӑ тӑхӑнтараҫҫӗ.
—  Ҫӗрпӳ районӗн§и копператтивра ҫӑматӑ 

(кӑҫат) у§итӗлсене параҫҫӗ темести?
—  Парасси параҫҫӗ те, малтан урасене пӗ§ик- 

летме хушаҫҫӗ...
—  Кӑна пӗлнӗ пулсассӑн саккӑртах у§итӗл  

пулмалла пулнӑ, вара ҫӑматӑ та йурӑхлӑ пулат§ӗ.
Т у к  а н а ш.



Шаптак йалсовеъе отъотла^г.
— От§отлӑ суйлав нуххине, тесе виҫӗ хут хӑ- 

валасан та, Шаптак йалӗн§и хрер§енсем пухха 
пухӑнман. Претҫетаттӗл портфӗлне хул хушшине 
хӗстерсе халӑх пӳртне пынӑ ҫӗре унта ҫекреттар 
папкине сӗтел ҫине уҫса хурса хутсемпе аппалан- 
са ларнӑ. Испирком §ленӗсем виҫҫӗ, тата йал ху- 
ралҫипе исполниттӗл „килте лартнине" мӑкӑрлан- 
тарнӑ май урайне сурса кӳллентернӗ.

— Што таккой, килмеҫҫӗ? От§от, самӑй ваш- 
нӑй... Пурте, килӗренпе пӗрех кирлӗ, тет претҫе- 
таттӗл.

— Мӗн тӑвас претҫетаттӗл от§отне итлесе, вӑл 
нимӗн те ӗҫлеменнине ахалех пӗлетпӗр вӗт теҫҫӗ 
ҫынсем, терӗ исполниттӗл.

— Апла пулсан срет1§аксен§ен пет^ака кӗрт- 
мелли пухху тесе хӑвала, шивӑ!..

Икӗ сехетрен пӳрте савӑл ҫапнӑ пекех халӑх 
тулса лар§ӗ. Тапак ҫук тесе йӑнӑшакан вӑтамсем 
§ӗлӗмӗсене пехлесе ҫын пи§ӗ палӑрми тӗтӗм §ых- 
са тултар§ӗҫ. Кун каҫипе тулӑн-шалӑн ҫӳресе ис- 
леннӗ ҫӑпатасем ҫумне ҫӗнӗ йур ҫыпӑҫкаласа кӗ- 
нипе, урай хӑми ла§кам пыл§ӑк пул§ӗ. Пӗр прет- 
ҫетаттӗл ҫеҫ типӗре ларат.

— Пайанхи пуху... тесе пуҫларӗ вӑл ҫӳҫӗсене 
вирелле шӑлкаласа,—кун йӗрки—от§от итлесси 
тата раснӑй ыйту. От§от нумай каласа сире тытса 
тӑмӑп, ҫур сехет, йе?..

—  Ҫитет!
— Иурат!
— Пуҫла §асрах.
Упа вӗллене тапӑннӑ §ухнехи хуртсем пек сӗр 

лесе ил§ӗ пуху.
— Внимани, краштӑнсем, пуҫлам, тесе тӑ§ӗ 

претҫетаттӗл вунпилӗк листӑллӑ от§отне сарса 
тытса. Халӑх шӑп пул§ӗ. Хӑшсем сӳннӗ §ӗлӗмӗсе- 
не шӑрт-шарт хупкаласа кӑсйисене §икрӗҫ.

—  Ш аптак йалсоветне пӗтӗмпе 5 йал кӗрет, 
тесе пуҫларӗ претҫетаттӗл, Ш аптак, ’5урлатӑрли, 
М алтикасси, Кахалкасси, Ҫӗнуш кӑн...

— Ӑна катӑк йӗмпе §упакан а§асем те пӗлеҫ- 
ҫӗ, тесе пӳл§ӗ алӑк патӗн§ен сасӑ.

— Ан шарлӑр, краштӑнсем, §ӑрМантараттӑр, 
терӗ пуху пуҫлӑхе ӑслӑ ҫын сассипе. Лӑплан§ӗҫ.

— Пилӗк йалта 278 килӗ, мӗн пурӗ 1.587 йа- 
так. 747 арҫын, 841 хӗрарӑм, вӗсен§ен пӗве ҫитнӗ 
хӗрсем 40, авланмалли а§асем 19, салтакра 8. Пи- 
лӗк йалӗпе 117 §ухӑн хуҫалӑх, 160 вӑтам, 2 ку- 
лак... ӑ-ӑ-ӑ, ытла кулаках та мар сашиттӑ§ни срет- 
Ч^аксем пулаҫҫӗ.,.

Пилӗк йалӑн ҫӗрӗ 1608 кектар, вӑл шутран 32 
кектар ҫаран, 40 кектар халӑх вӑрманӗ, 17 кектар 
ҫырма-ҫатра таврашӗ, 27 кектар...

—  Иӗктарӗ мӗн йӗксӗкӗ пулат, тесе пӳл§ӗ кӑ - 
вак сухаллӑ му§и.

— Совет ҫӗршывӗн§е пурнатӑн пуд> есӗ? Сӑп- 
кари а§а та пӗлет ӑна. Елӗкхи теҫеттин... терӗ 
претҫетаттӗл. Унтан малалла хӗрнӗ ҫемӗн хӗрсе 
кайса §ыхвӑр хыҫҫӑн §ыхвӑр тӑкат, про§§ӑн хыҫ- 
ҫӑн про§§ӑн. Урайне сӗлӗ сапса панӑ §ӑхсем пек 
такӑртат;

— Иалсове§ӗпе 226 лаша, 249 ӗне, 819 сурӑх, 197 
сысна. 22 ка§ака, 82 пушмак пӑру, 39 хур, 56 кӑ- 
вакал, 1399 §ӑх!.. Вӑл шутра 228 алтан, тата...

— Вӗсем мар, есӗ ӗҫлени ҫин§ен кала,—терӗ 
пӗр сасӑ алӑк патӗн§ея.

— Уҫпеш, пурте пулӗ, ҫурӑлмалла мар вӗт,— 
терӗ претҫетатт®-'' пӳлнине йуратмасӑр. Вӑл сур- 
§ӑкне сирпӗтсе малалла тапратрӗ;

— Ҫед)Хосналок 1^603 тенкӗ те 4 пус пухнӑ, 
страхховккӑ 89 про§§ӑн, самооплошени 387 тенкӗ 
пухнӑ, пухиалли 400 тенкӗ ытла. Сайом 28 тенкӗ- 
лӗх сарнӑ, т а т а -

— Тӑхта-ха, сайом ӑҫтан 28 тенкӗлӗх пулма 
пултарат, вӑл 8 тенкӗлӗххи ҫук-ӗҫке, 5 йе 2 ҫурӑ, 
йе тӗрӗс 10— 20 пулат, терӗ пӗри.

— Ну ҫавах мари, ик виҫ тенкӗ хушши как- 
кой раҫнитсӑ? Ҫекреттар йӑнӑшнӑ пул) ҫырнӑ §ух... 
Иалсове§ӗпе 300 йахӑн урапа, ҫавӑн §ухлех ҫуна, 
252 сухапуҫ, ҫавӑн §ухлӗ ытларах сӳре, 20 ытла- 
рах плук, 2 авӑн ҫапмалли машшин, 3 сӑвӑрмалли, 
1 тасатмалли; тата килес ҫул илмелли тӗрлӗ маш- 
шинсем 25 шутласа хунӑ, пир тӗрт... ^

— Вӗсене хамӑрах пӗлетпӗр, есӗ хӑвӑр мӗн ӗҫ- 
лени ҫин§ен кала, терӗ каллех кӑвак сухал.

— Хлепӑсакоттовккӑ 275 пӑт пухса панӑ, 729 
пӑт сӗлӗ, 20 §ентнӗр ҫӗрулми. [Сатанине 89 про§- 
§ӑн тултарнӑ, план...

— Ӑна епӗр хамӑрах пухса леҫрӗмӗр вӗт, есӗ 
ун §ух пасарсен§е ҫӳрерӗн ӗҫсе... Тата ху нимӗн 
те паман ес, ҫекреттар тошӑ паман. Сирӗнтен §у- 
хӑннисем те 10-шар пӑт па§ӗҫ, налок тошӑ, терӗ 
§ухӑн Мирун.

— "^ӑн правӗлнӑ!
— Тӳрӗ сӑмах!
— Хамӑр леҫрӗмӗр!
Тепӗр хут кӗрлесе ил§ӗ пухуа А н § р  ку вӑ- 

хӑт§ен пухӑвӑн ҫурри ҫеҫ йулнӑ, хӑшсем ӑйхӑлани* 
пе, хӑшсем сӑра ӗҫме кайма килӗсене кайса пӗт- 
нӗ. Алӑк патӗн§и сак ҫин§е виҫҫӗн пӗрин ҫине 
тепри тайанса ыйха харлатаҫҫӗ.

— Ошшипки натӑ приснат, епӗр ҫех мар Пух- 
харӗнсем те йӑнӑшаҫҫӗ, терӗ претҫетаттӗл. Унтан 
каллех §ыхвӑрсем про§§ӑнсем тӑкма тапратрӗ. 
—Икӗ ҫул хушшин§е М в тӗрлӗ §ирккуд)арсемпе 
отношшенисем килнӗ, 118 хут хамӑр кӑларса йа- 
нӑ, 19 саҫҫетани, 35 пуху тунӑ, тата уп§ипе— 
пилӗк йалӗпе 5 пуху тунӑ, тата...

— Пухусем тунине те пӗлетпӗр ахалех, есӗ 
ӗҫленине кала!

— Мӗнле ӗҫленине, вӗсем ӗҫ мари?
— Епӗр хушнисем ӑҫта сирӗн, наккассем? 

Шкул? Кӗпер? Халӑх ҫур§ӗ? Колхос? Копперат- 
тив?.. Пӗри пури туни?..

— Ман пӗ§§ен тӑвас штод) вӗсене? Ьсӗ ху та 
§ленра шутланатӑн, пӗр саҫҫетанине пытӑни икӗ 
ҫул хушшин§е?

— Саҫҫетанисӗрех ӗҫ пулнӑ-ь-ьӗ пирӗн, орка- 
нисатсиленнӗ колхосах есӗр ҫекреттарпе иксӗр 
никамран малтан колхосран тухрӑр та—саланса 
карӗ, йертсе пыракан пулмарӗ. Кӗперпе халӑх 
ҫур§ӗ вад)льи пухнӑ укҫа ӑҫта кайнӑ?

— Ӑҫта, §ӑнах вӑл укҫа?
— Мӗн тунӑ?
Сахалланса йулнӑ пуху хӗрсе кайсаӐ йӑслат. 

Претҫетаттӗл пуҫне §иксе от§от хутне тинкерсе 
пӑхат. Халӑх укҫи ӑҫта кайни палли ҫук.

— Ревиҫи комиҫҫи пӗлет-ши, терӗ пӗри алӑк 
патӗн§е харлатакансем ҫине пӑхса.

— Е-е, тӑратӑр-ха ҫавсене.
— Хӗветӗр, Ҫтаппан, Йармула, тӑрӑр-ха!.. От- 

§от кирлӗ сирӗнтен... У. Т у р а т.



Малта пыракан.

К у л а к . Есбр, ъухӑнсем, калаттар: малта пыракан хӗрарӑмсене Совета суйламалла, теттӗр. 
Ҫав Матбрне аппана суйласа лартӑр.

X р а с ъ 0 н. Ма ӑна?
К у л а к. Вӑл малта пыракан хӗрарӑм: ънркӳве пурин§ен мэлтан пырса, §и мала кайса 

тӑрат.

Волоккиттӑ йӑви.
! И лйинккӑ  пристӑнне ҫентапӗр уйӑхӗн§ех ш кул- 

сене ваД)Д)И кӗнекесем килсе выртнӑ. Кам пӗлет, 
Тутаркас районӗн§и шкулсем тахҫантанпах кӗне- 
кесемсӗр аптӑраҫҫӗ. Ш кулсен§е вӗрентме вӑхӑтра 
пуҫлассишӗн хаҫатсем те нумай ҫухӑр§ӗҫ. Ҫапах 
таТутаркас районӗ вӗрентме вӑхӑтра пуҫларӗ пулин  
те, ӗҫ кӗнекесемсӗр малалла кайаймаст.

Кӑнтӑр иртсен 2 сехет тӗлнелле райӗҫтӑвкомӗн 
телефонӗ §анкӑртатса йа§ӗ. Типшемле ҫинҫе ҫек- 
реттар тытрӗ те «откута етта» тесе ыйтрӗ.

«И лйинккӑ калаҫат, телефонокраммӑ илӗр», 
тесе карлаттар§ӗ. Типшем ҫекреттар васкаса хут  
кранташ кӑр-кар хыпкаланса тытрӗ те, ҫапла ҫыр- 
са ил^ӗ:

,2  меҫатсӑ слиш кӑм кр ус  около тонны на имӗ 
РИК-а лешит у  нас, сро§нӑ вы купте. Октября  
31 дня,“ тесе пӗтер§ӗ.

Ҫекреттар ахад) те хы пкалан§ӑк, хад) татах 
хыпкаланса ил§ӗ. "^асрах укҫа хатӗрлерӗ, лаша 
па§ӗ, И л йи нкка  крус  илме ирхине но15[апӗрӗн 
1-мӗшне 9 сехетре ҫитме васкарӗҫ.

Атӑл шывӗ тулнӑ, пристӑ1§ таврашӗн§е тавар- 
кайса пӗтнӗ. Ыран-пайан кайас пек пристӑнӗ 

'>'6 тӗксӗмӗн кӗрхи ҫил вӗрнипе силлеисе ларат.
Уттил тимӗрӗ шыв тулнипе шыва путнӑ, кӑш т 

^Ум §акса картлашкаланнӑ хушӑра курӑнса йулаҫ-

ҫӗ. Сарӑмсӑр сайа кайаҫҫӗ шел, те.ме ӳркенмелле 
мар, инҫетренех кӳрсе килнӗ шеремете, халӑх куҫ  
умне намӑс курса выртма. Кусене астӑваканӗ та- 
кам, никам та пӗлмест.

—  Та-а, есир-и пристӑн пуҫлӑхӗ, епӗ райӗҫтӑв- 
комӑн пӗр тоннӑ йахӑн крусне илме килсе, укҫи -  
не тӳлесе илсе кайас тетӗп, терӗ шурса кайнӑ, 
тата кӗрхи ҫилпе шӑннӑ райӗҫтӑвкомӑн ӗҫтӑва- 
канӗ.

—  .Т а к -тӑ та к , саветуш §иҫук, манӑнвӑхӑт ҫ у к “ , 
терӗ те пӗр Куҫҫӗв йатлӑ вӑрӑм туналлӑ етем алӑ- 
ка шалт хупса кӗрсе кайрӗ. Хӑйусӑр ӗҫтӑвакан 
кӑн-кан тӑркаларӗ те, нӑш-наш сӑмсине туртса  
вӑрӑм етем хыҫҫӑн кӗрсе кайрӗ.

—  Вӑл хад) канатха, канса тӑрансан килет, 
тенипе ҫырлахса пӳлӗмрен тухрӗ ӗҫтӑвакан. Пӗр 
сехет, иккӗ, виҫҫӗ кӗтрӗ, ҫук ҫав, мӗн тумаллаха?

Пристӑн пуҫлӑхӗ ӳсӗр пӳлӗмре выртнӑ, пӳлӗм 
алӑкне тӑтӑшах ҫӑрапа питӗрсе тӑратаҫҫӗ. Куҫҫӗв 
тени те йерҫмест. Ҫапла кӗтсе каҫ пул§ӗ, ни кӗ- 
неки пулмарӗ. Ҫапла волоккиттӑ И лйинккӑра кӑ- 
ҫал йӑва ҫавӑрнӑ мӗн, никам та сисмен. Ҫутта  
кӑларас ӗҫ ҫакӑнта хупланса тӑнӑ. Пристӑ1§ кай- 
малла мар пулнӑ пулсан, тепӗр икӗ уйӑхран та 
пӗлес ҫук  ш кула кӗнекесем килнине. Хӗл пула 
пуҫлани пире ҫӑл§ӗ. И . П  о й к к  и н.



Ҫ у л .
(Оппорттунис калаҫнин§ен).

— Т)орт тетӗп вӑл ҫул тени, тӗлӗнтерет мана, 
«Пирӗн пӗртен пӗр тӳрӗ ҫӗнтерӳллӗ сул» теҫҫӗ 
вара хаҫатсем, ресоД)Утсисем ҫин§е. Тӳрех калап, 
еп никак не моку ҫав ҫула тупма. Пушалстӑ ка- 
лӑр, хӑш тӗлте вӑл ҫул? Епӗ кирек ӑҫта кайма 
тухсан та ман умра курак пулкки §ухлӗ ҫул. Са- 
май йапӑх ӗҫ—хӗр патне кайасси и то ҫул „тем 
§ухлех! Унта йалан еп вӑрттӑн ҫулпа ҫӳреп. Еҫке 
кайнине и л -ку н та  та вӑрттӑн ҫӳрес пулат. Пӗл- 
местӗп. Кунта те сылтӑмрипе, те сулахайпе ка- 
йап—хам та пӗлместӗп. Тен епӗ варриньипе ка- 
йатӑп пулӗ, пӗлместӗп.

Ахад) те никак не моку ҫул тупма. Пур ҫул 
ҫин§е те хӑратӑп. Сылтӑмрипе кайас сылтӑмалла 
сулӑнат, сылтӑм сулӑн§ӑк теме пултараҫҫӗ. Тепӗр 
йен§ен сылтӑмпа сулахайа пӗлме те хӗн. Ку йе- 
нӗпе сылтӑм, тепӗр йен§ен килнӗ §ух сулахай; 
пӗр ҫулах сылтӑм та сулахай та пулаЕ Ну, калӑр, 
ӑҫта унта тӗрӗсси!

Варрин§ипе те кайма хӑратӑп. Ҫи§§ас ка- 
лаҫҫӗ:

— Есӗ йулташ, ла§акара, сисӗмлӗх ҫухатнӑ,— 
тесе кӑшкӑраҫҫӗ.

Ку йуоӗха. Тата ыттисем мӗнле ҫулпа кайнине 
те саннах пӗлмелле. Ара, ҫав ӗҫи?

Хад) йулашки вӑхӑтра епӗ „сылтӑм”, „сулахай", 
„прави“, „леви“ сӑмахсен§ен хам арӑмран хӑранӑ 
пек^хӑрама пуҫларӑм.

Ӗнер вӑрҫӑ ӗҫне вӗреннӗ ҫӗртре, стройра;
— Направо!—терӗ комантир. Пӗтӗмпех ҫавӑ- 

рӑн§ӗҫ сылтӑмалла. Епӗ тӗрӗс йӗрех тытрӑм, ҫав- 
рӑнмарАм.

— Ты што еттӑ прикасанийе не слушайӗш! 
Нарйат]—терӗ кӑмантир.

— Йулташ кӑмантир, никак не моку пӑрӑнма, 
прави уклонтан хӑратӑп епӗ,—терӗм.

— Налево!
Каллех ҫавах.
— Епӗ сулахай урапа кусатӑранӗ хушшин§е 

ҫапкаланса пыма ухмах мар? Епӗ сакип мар! Ул- 
талаймӑн! терӗм.

Каллех нарйат. Аптрал, §исти аптрал.
— Прйамо.
Мана уш кунта ҫапӑнса пӗтер§ӗҫ. Епӗ ҫавӑрн- 

манскер пӗ§§енех айакалла каймалла пул§ӗ. Ма- 
на ҫул памаҫҫӗ. Вӗсем ерттелпе суаахайалла (ман- 
тан) кайрӗҫ. Епӗ пӗ§§ен камантӑ итлесе, тӗп йӗре 
пӑсмарӑм, тӳрӗ кайрӑм.

— Апла есӗ вӗсеньен уйӑрӑлса сылтӑмалла

кайнӑ.
— Мӗнле шутлатӑн. Малтан шутласан сылтӑ- 

м.«лла, тепӗр мьйлӑ—сулахайалла.
— Ну как тойӗҫ сылтӑмалла. Никак нет! Епӗ 

прйамӑ, тӳрӗ кайрӑм. Вӗсем вӑт иантан сулаха- 
йалла кайрӗҫ.

— Вӗсем тӳрӗ ерттелпех кайнӑ. Есӗ пӗ§§ен 
сылтӑмалла кайнӑ пу.тат ӗнтӗ.

— Ҫук, ҫук! Шалиш прат кун ҫин§ен. Епӗ уш 
ун пеккине тумастӑп. Акӑ колхос тунинех ил 
Тӗрӗс ҫул, класлӑ лини ҫирӗп тытас пулат, теҫҫӗ 
Епӗ уш кӑна просттӑ ҫирӗп тытап. Ман пӑрка 
ланмалли тавраш ҫук! сп ҫула лайӑх тытатӑп. Ҫи 
рӗп. Ни ҫӗнӗрен ҫул тумастӑп, ни хирӗҫ каймас 
тӑп. Вот тӗрӗс. Тунӑ колхоссене те ҫирӗп тытап 
Кӗртме кӗртместӗп, ӗҫне мухтамастӑп. Унта ҫи§ 
§ас кам та пулсан кӗрсе кайма пултарат. Вӑт 
сана сулӑн§ӑк1

— Нет уш вӑл...
— Т)им> §им... Вот суйлавра та ҫавах.
— 6 й, ой мӗнле вӑл...
— 'Ьим, §им, §им! Мӗн ес мана калама па- 

мастӑн.
— Ну, ес уш пустуй калан. Ӗҫлемесӗр мӗн 

уклон пултӑр?
— Нет ан суй мана. Епӗ пӗ§ӗк а§а мар 

суйма.
— Вот тата суйлавра пуйан Мӗкӗтене сасӑсӑр 

хӑварасшӑн. Ну каккой вӑл кулак... тарҫӑ...
— Ну ку уклонах вара.
— Ну каккой унта уклон, есӗ ху сулахайри, 

сулахай пӑрӑнт,ӑк... ҫул пӗлместӗн...
— Сана парттирен тӗрӗс кӑларнӑ апла пул- 

сан...
— Кама, манаи? Кӑларнӑи^?—пӑр айӗя§ен туот- 

са кӑларнӑ пек §ӗтрерӗ Пӑрӑнап Тайлӑкӗ ку сӑ- 
маха илтсен.

— Пайан сопранире...
— Есӗр хусамӑр уклон! Епӗ... спӗ... как йево_. 

саншӑн уклон пулати? Тӗрӗс ҫулпа пынӑшӑн^ кӑ- 
лараҫҫӗ, сотсиалисӑмшӑн кӗрешекене!—кӑшкӑр§ӗ 
мӗн пур вӑйпа йунашар ларакан ҫын ҫине.—Арӑм! 
Т)ӗнсе кил пуйан Мӗкӗтене!—куҫӗ тӗтреленсе ним 
курми пул§ӗ, хӑй пӗтӗм вӑйпа „я за генеральную 
линию! ‘ кӑшкӑр§ӗ.

Пӗлӗр ӗнтӗ хад) вӑл мӗнле йӗршӗн кӗрешнине. 
Пур ҫав лини йа§ӗпе лини ҫине тапӑнакан. Ҫак 
епӗ ҫырса илнӗ Пӑрӑнап Тайлӑкӗ (оппортунис) 
ӗҫӗ те ҫавах. Н. К о л ӳ ш к и н .

Йалкорвви, ҫакбн^пвккиееиа тупсаи „Капкбна" йарбр!



Нихӑш 16 М Э '•
— Тӗлӗнмелле хамӑрӑн прет- 

ҫӗтаттӗлрен: от§от тунӑ §ухне 
йкӗ §ӑвашла сӑмах ҫине ҫи-ьӗ 
сӑмах вырӑсла каласа пырат, ху- 
ларан килнӗ вырӑс инструктӑр- 
па калаҫнӑ §ухне—икӗ вырӑсла 
сӑмах ҫине ҫи|,ӗ сӑмах §ӑвашла 
кӑларса пырат.

Ан шан, йултач !
— Тухтӑр! Ик ернеллӗх ерех 

Ӗҫме пӑрахтарха мана.
— Ма ик ернеллӗх ан§ах?
— Совета суйланма шухӑш 

пур.

Кунбн-ҫӗрӗн ъуптараҫҫӗ.
РассыЛ)Нӑй: Аҫта кайнӑ ара 

сирӗн претҫетаттӗл?
Соарутнӗк; Вӑл-и? Вӑл тӗрмере 

ларат.
Рассы^ънӑй: Ав, телейлӗ ҫын. 

Еп пӗр лармаллӑх та вӑхӑт ту- 
паймасгӑп.

Хупӑ распре етиттӗлте
—Шӑрпӑк илтӗн, сахӑр илтӗн, 

ҫӑкӑр илтӗн. Тата мӗн парас?
— Шалӑпӑ кӗнеки.

Ъерет пиркий€х
— Шупашкарта §еретсем пӗт- 

не пуҫларӗҫ.
— Ну?! Ах, инкек. '^еретсем 

пӗтсен Совет влаҫне ӑҫта вӑр- 
ҫасха.

Уърештенире вӗренки.
— Атте, пайан миҫе §ысла?
— Ыран кил.

Крылов ҫинъен.
—Тӗлӗнмеле—мӗнлеха вӑл Кры- 

^ов поет, иртнӗ ӗмӗрте пурӑна- 
панскерех, пирен Ҫутӗҫ кӑмисса- 
Риа§ӗ Шупашкарта рапфак оп- 
>и§ешиттине мӗнле хӑвӑртлӑх- 
семпе тӑвасснне пӗлнӗ.

— Ун ҫин§енех каласа хума 
"ӗлеймен пулӗ те.

^  Мӗнле пӗлмен. Ак вула: 
'Ҫуиртни те сисӗнмен.Пӑхат кал-

ҫавӑрӑнса, кӗр те иртнӗ, хӗл 
ҪИТвт“ ,

Ҫӗр сум.
— Ваттисем каланӑ: ҫӗр сум 

укҫа пулат§ен ҫӗр пус нултӑр, 
тенӗ.

— Халӗ апла каламаҫҫӗ: ҫӗр 
сум укҫа пула^^ен мантат пул- 
тӑр, теҫҫӗ.

Лартайман ҫгв.

■V !  .  п г '
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—  ҫӗрпӳ райӗҫтавкомӗ пбр ҫу 
хушшинъе пӗр шкул та туса лар- 
тайман.

—  Лартвйман ҫав. Пӗрне лзрт- 
нӑ пулсан пӗр шкул мар, тсмиҫе 
шкул та пулбъъйҫ.

Суткӑоӑн шел.
— Сирӗн йалсовет кӑҫал кир- 

лӗ мар ҫӗртех йалӑн мӑн хура- 
мине сутса укҫине салатса йа§ӗ.

— Сутман пулсан йалсовет 
ваЛ)Д)И хутмаллӑх вутӑ та пу- 
лат§ӗ.

— Иалсовет вад)ди-и? Вутӑ 
ан§ах мар, патакӗ те пулат§ӗ.

Хӑрасран хӑрамапла.
— ’5 ӑваш респуплӗкӗнье вӑр- 

ман хатӗрлес ӗҫ йапӑх пырат. 
Вӑрманта ӗҫлекенсем кирлӗ ви- 
ҫен 8 проь^ӑнӗ ҫеҫ ӗҫре, теҫҫӗ.

— Ма сахал?
— Еҫ кӑмиссарна§ӗн алли 

хӑрма пуҫланӑ пир<и.
— Аҫтан паллӑ хӑрма пуҫлани?
— Ара вӑрманта ӗҫлеме ра- 

по§§исем тупса парасси Еҫ кӑ- 
миссариа§ӗ аллин§е. Алли хӑр- 
ма пуҫланӑран ҫапла пулнӑ пуд>, 
тетӗп.

БЗалла...
„Капкӑн“ ретаксине „лнк- 

витаттӑрсем хӑйсем те ҫырма 
вулама ҫителӗклех пӗлей- 
меҫҫӗ“ тесе ҫырусем ки- 
леҫҫӗ.

— Хут пӗлегӗни?
— Еп ликвитаттӑр.
— Апла пулсан ҫакӑнта, ал 

пусмалли тӗле, хӗрес лартса 
парха...

Тӗне хкрӗд ӗҫри оппорттунис.

—Сирӗн ҫтена хаҫатӗн§е ма 
тӗне хирӗҫ статйасем курӑн- 
маҫҫӗ.

— Ретактӑр кӳртмест. Хад) 
тӗнпе кӗрешме вӑхӑт ҫук. Раш- 
тава хирӗҫ камппанире кӳртӗпӗр, 
тет.

— Ун §ухне кӗртети вара?
— Ун §ухне те кӳртес ҫук.
— Ма?
— Советсен отт,отпа суйлав 

камппанийӗ вад)Д)И вырӑн кирлӗ.

7?'ӗнле майпа?

— Сирӗн претҫетаттӗл ҫуркун- 
не тумасӑр йулакан ӗҫсене мӗн- 
ле майпа туса пӗтер§ӗ?

— Майпа мар, нну1{,пе.
— Мӗнле ийу^пе?
— Ийу^ уйӑхӗн§е отпӑск ил- 

•Ьӗ те, ун вырзнне вара тепӗр 
§лен ӗҫлесе, тумасӑр йулнисене 
пӗтӗмпех туса ҫитер§ӗ,
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Камран вӗреннӗ.

Елӗк районӗн Вутланри йалхуҫалӑх ертелӗн 
правленийӗ октапӗрӗн 31-мӗшӗн§е штамп пусса, 
пи§ет пусса, 176-мӗш номӗрлӗ хут йарат:

Зав . Чувашсорминск. вии. лавкой

Правление сельхозартели просит Ваших распоряже- 
ний об отпуске вино в количестве две четверти т. е. 
пол ведра для больных обобществлен. рабскот и для 
детей (шатрапа выртакансене), а потому вторично-убеди- 
тельно просим не отказать наш у просьбу, и отпустить 
пол ведро вино за на личный расчет.

Предправления (ал пуснӑ).
С екретарь (ал пуснӑ).

„Вутлан* йалхуҫалӑх ертелӗн§е выД)ӑхсем те 
ерех ӗҫеҫҫӗ. Ӑҫтан вӗренсе кайнӑха вӗсем! Ах, 
мурсем! Правленире ларакан ҫынсен§ен вӗреннӗ 
пулӗха! Выл)ӑхӗсен§ен плуксем, ҫейӑлккӑсем, трак- 
тӑрсем вӗренме пултараҫҫӗ (ӗҫме). Тем курӑн ӗнтӗ 
„Вутлан“;ертелӗн^правленин§е ҫавӑн пек ҫынсем 
ӗҫленӗ вӑхӑтра!

Кӑвак хут.
Анатри Кипекҫе йалӗҫтӑвкомӗ „Капкӑн* ретак- 

сине пӗр ҫур листа кӑвак хут йа§ӗ.
— Пайан илтӗмӗр ҫак хута. Камран килни, мӗн 

тума хушнине вуласа тӑнланмалла мар—ахад) куҫ- 
па пӑхса курӑнмаст. „Капкӑн“ куҫӗ вирлӗрех ку- 
рат пул) тесе, вуласа пама ыйтатпӑр, тет.

Анат Кипекҫе йалӗҫтӑвкомӗ шан§ӑкӗ ҫитейме- 
рӗ—„Капкӑн“ та вуласа параймарӗ. Хутне Ҫӗрпӳ 
райӗҫтӑвкомӗ йанине пӗлтӗмӗр, мӗн ҫырнине пӗ- 
леймерӗмӗр. Вуламашкӑн конферентси пухас тет- 
пӗр те, ан§ах конферентси те вуласа тухаймӗ те- 
се тытӑнарах тӑратпӑр.

Ку шурӑ хут.
Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомӗ §ӗнӳ тунӑ хыҫҫӑн пул- 

малла, Вӑрнар райколхоссоЯусӗ те ҫавӑн пек тӑн- 
ланмалла мар хутсем салатма пуҫларӗ.

Ианкор§ӗнӑ йалӗҫтӑвкомне|шапирокрӑфпа ҫап- 
нӑ отношшени йанӑ. Отношшенин§и темиҫесаспал- 
лине вулама пулат, ыгтисем палӑрмаҫҫӗ.

Саспаллисем палӑрмаҫҫӗ пулсан та, пӳрократ- 
тисӑм палӑрат. Иӑвӑҫ тӑрне хӑпарса (улӑхса) пӑх- 
масӑрах палӑрат.

Отношшенипе.
.Тӗтре те мар, ним те мар, ӑмӑрт кайӑк вӑл“— 

тесе йурлат§ӗҫ ӗлӗк. Амӑрт кайӑк та мар, Шу- 
пашкар райпо сотрутнӗкӗ Ваҫҫилйӗв^вӑл.

Зав. магазином Госспирта.
Будьте добры отпустите одну литровку.

Сотрудник Райпо Васильев.
Ерех ӗҫес килнӗ а§ин. Ӗҫес килни ҫин§ен Кос- 

ҫпирт лавккине отношшени ҫырса пӗлтернӗ. Ҫав 
ан§ах. Отношшени ҫырнӑшӗнах вӑрҫмастпӑрҫке, 
„Капкӑна* ҫеҫ ҫаклатрӑмӑр... карланкуна.
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Марш, марш!

Хутсем „тимӗр шапа хӑвӑртлӑхӗне ҫӳреҫҫӗ" тесе 
епӗр хутсенс айӑплатпӑр. Хутсем мар айӑпли—хут- 
не ҫыраканнисем.

’5 ӑвашкустпромсойусӗн „коллективисатсипе 
тырпул 10 кунлӑхне“ иртересси ҫин§ен октапӗрӗн
14-мӗшӗн§е ҫырнӑ хут Ка§акассин§и (Шупашкар 
районӗ) §ӑпта ҫаптаракан ертеле октапӗрӗн 28-мӗ- 
шӗн§е тин ҫитнӗ. Пуштӑ уйрӑмӗ йатне „Шупаш- 
кар“ тесе ҫырас вырӑнне„п/о. И. Покровское* те- 
се атрӗслесе йанӑ.

Кустпромсойусра ӗҫлекенсем, ҫывӑрас килнӗ 
вӑхӑтра хутсем ҫырма ан тытӑнӑр! Хутсем ҫырнӑ 
§ухне пушшех ыйӑх пусма пултарат. Киле кайӑр 
ҫывӑрма. Марш: килелле! Марш, марш!

Туртахан ҫӗнӗ вӗй.

Ӑслӑлӑх малаллах кайса пырат. Малалла кай- 
ни ҫин§ен ҫак справккӑ та кӑтартса параГ' (Кос- 
ҫпирт лавккине тӑратма панӑ справккӑ).

Справка.
Выдана от Изванкинского Сика Аликовского района 

ЧАССР гр. д. Яжуткиной М атвею Васильеву в том, что 
он действительно купил в с. Ходарах Вурнарского рай. 
избу и нуждается в привозке таковой. Названный гр. 
Васильев по социальному положению батрак, что и 
удостоверяется.

13 октября 1930 г.
Зам. предсик П. Грачков.

Пидет пуснӑ.

Пӳрт турттарма ерех кирлӗ, тет. Исванккӗнӑ 
йалсове§ӗ шухӑшӗпе пӳрте турттарма, лаша вы- 
рӑнне пӗр §етвӗрт ерех кӳлмелле те, ерехӗ вара 
ҫав пӳрте хӑйех туртса кайса килех ҫитерсе пама 
пултарат.

Иванкӗнӑ йалсове§ӗ, ерех ӗҫессипе кӗрешес 
ӗҫе мӗнле туртса каймаллине пӗлместӗни ҫак есӗ? 
Пӗлетӗн пулсан ҫырса йарха.

Хуйхӑрмалла ҫыру.

Хуйхӑрмалла ҫыру пырса кӗнӗ Тутаркас райӗҫ- 
тӑвкомӗн тытӑм пайне ҫентапӗр уйӑхӗн 19-мӗш 
§ислин§е.

Акӑ вӑл:
.Т утаркас районӗнъи Туйкилте ъиркӳвӗнъи поп Ива- 

нов Ҫтеппан—епӗ пайанхи кунъъен Туйкилте ■БНрьӗвӗнде 
слушит туса пурӑнтӑм, малашне пайанхи кунтан (15 ҫента- 
пӗрӗнъен) попра слуш ит тума прахап. Мӗншӗн тесен 
сторовый мар, ватӑ полтараймастӑп".

Полтарнӑ полсан йорат§ӗ те, попсӑр порнмал- 
ла полатиха Тойкилсен. Ан§ах поп тос, ан, хӑра, 
ху ватӑ терӗн те, атӑмпай сана попран кӑларе. 
Атӑмпай кӑларӗ те, епӗр кӑлараймастпӑр... кап- 
кӑнран .. ватӑли§§енех ӗҫҫыннисене олталаса 
порнӑшӑн.



Ҫиттӑв ыйта^: Тӗрлӗрен йапаласене (сӑмахран 
сӑран атӑ, т. ыт. те) тасатмалли йапаласене кил- 
тех тӑвас пулсан мӗнле тумалла? тет.

Ответ: Атта тасатмалли §и йӳнӗ ваксӑ ҫапла 
тума пулат; 2 кашӑк уксус, 4 кашӑк сӑра илсе 
вӗретмелле; вӗренӗ хыҫҫӑн паранкӑ ҫӑнӑхӗ, тата 
икӗ кашӑк хӑрӑм йамалла. Вара ҫав ваксӑпа си- 
рӗн йалти (Иалӑм, Патӑрйел районӗ) Т)®®тковӑн 
(йалуполномо§ӗнӗн, ӗҫсе ӳсӗрӗлсе ҫӳренӗ §ухне 
вараланнӑ аттине те тасатма пулат. Аттине унпа 
тасатӑр, хӑйне, кӑҫал та 2 теҫеттин ҫӗр тара илсе 
акнӑскере, колхоса хирӗҫ пыраканскерне, шӑпӑрпа 
тасатӑр... Советран. Шӑпӑрне хурӑнтан тусан та 
йурат,—тимӗртен тусан тата лайӑхрах пулат.

Пбри ыйта4: Иӑтма йӑвӑр йапаласене мӗнле 
ҫӳллӗ вырӑнсене хӑпартаҫҫӗ?

Ответ: Иӑвӑр йапаласене хӑпартма йатарласа 
тунӑ машшин пур. Ӑна технӗксем „томкрат“ теҫ- 
ҫӗ. Вӑл машшинпа пӗр тӑруках 500 килокрам хӑ- 
партма пулат, Ҫав тери йӑвӑр йапаласенех хӑ- 
партма пултарат пулин те, ҫапах та вӑл машшин- 
па Иулаш (Ҫӗрпӳ районӗ) йалӗҫтӑвкомӗн ӗҫӗсене 
хӑпартайрас ҫук, мӗншӗн тесен вӑл йалсовет ку- 
лаксене хӗрхенсе ӗҫлет (тырӑ сатанине килӗрен 
валеҫсе патшалӑха панӑ). Томкрат машшинпа мар, 
суйлав хыҫҫӑн ҫеҫ унӑн ӗҫӗсене хӑпартса йама 
пулат (совета лайӑх ҫынсем лексен).

Йуппиттӗр ыйта¥: Вӑрнар районӗн§и Тури-Кӑ- 
канар йалӗн§е Хӗрле Теренти пур. Мӗншӗн ӑна 
Хӗрлӗ тенӗши?

Ответ: Ку ыйтӑва хирӗҫ ответ пама пример 
илсе кӑтартмалла. «Сорокопут» йатлӑ кайӑк пур. 
Йа§ӗ тӑрӑх вӑл кайӑк 40 пӑт (сорок пуд) турт- 
малла пек. Ан§ах ҫук. Тӑршшӗ те унӑн 20 санти- 
метр ан§ах. Ҫавӑн пекех Кӑканарти Терентийе те 
„Хӗрлӗ" йатлӑшӑн ревод)утси * ҫынни теме ҫук, 
мӗншӗн тесен пулӑшком претҫетаттӗлӗн§е ӗҫленӗ 
Бухне вӑл кулаксемшӗн §унне пама та хатӗр. Ку- 
лаксен§ен туртса илнӗ армансене йапӑхтарса йа- 
нӑ. Ҫапла „Хӗрлӗ* хушаматлӑ тесе ҫитес суйлавра 
ӑна пулӑшкома ан лартӑр.

Иван Моиҫҫвйӗв ыйта?: Шыва мӗнпе сивӗтме 
пулат?

Ответ: Хӗлле тула кӑларса~лартсан шыв сивӗ- 
нет. Ҫуллахи вӑхӑтра нӳхрепре, йе тата йатарласа 
■'■унӑ пашнӗре сивӗтме пулат. Ун йышши пашнӗ- 
нз „кратир^ӑ" теҫҫӗ. Кратирнӗра шыв пек йухан 
Йапаласене пурне те, тата сывлӑша сивӗтме пу- 
•̂ ат. Сирӗн йалти (Уравӑш, Вӑрнар р.) йалканаш 
ҫекреттарне (комсомолӗса) Луккин кулакран си- 
®ӗтме вӑл холотилнӗк те пултарас ҫук (йалсовет 
Ҫекреттарӗ ҫав ӗлӗк шыв арманӗ тытса пурӑннӑ 
%ккина вӑтам, примерлӑ хрес§ен тесе ӗнентерӳ 
Ҫьгрса панӑ). Ҫӗнӗ суйлавра вӑл комсомолӗса йал- 
еовет §ленне кӗртмесен тин_,кулакӗ унтан сивӗнме 
'^У-^тарат.

Шӑмӑршӑсем ыита1г: Таварнӑй пойӑса ҫул ҫин-
кайнӑ ҫӗртех тӑрук §армалла пулсассӑн, мӗнпе 

^араҫҫӗ?
^Отввт: Тавар пойӑсне тормӑс тенӗ йапала §а- 

Тормӑссем тӗрлӗрен пулаҫҫӗ. Тавар пойӑссен-

§е ,Кунтсе-кнорӑ“ йатлӑ тормӑс мулат. Тормӑса 
курас тесен хӑвӑр районрах тупса курма пултара- 
тӑр. Шӑмӑршӑ районӗн§е "^ӑваш респуплӗкӗн ты- 
рӑ пухса вакунпа йарас плана тултарма §арса 
пыракан тормӑс пур,—вӑл тормӑс райӗҫтӑвкомра 
ӗҫлекенсем йапӑх ӗҫленин^е. Суйлав тусан, кив 
составран хӑтӑлсан, вӑл тормӑса кураймӑр,—ҫа- 
вӑнпа ӑна халех кайса курма тӑрӑшӑр.

Карапаш йалҫынни ыйтат: Портфӗл ӑшне а§а 
§иксе ҫӳрени килӗшети? тет.

Ответ: Портфӗле а§а §иксе ҫӳреме тумаҫҫӗ. 
Хӑш-пӗр тискер кайӑксен хӑйсен хад) ҫуралнӑ ҫу- 
рисене §иксе ҫӳремелли сумккӑ пур (хырӑмӗ 
айӗн§е). Австралири—кенкуран, кашкӑрӑн, шӑн- 
кӑр§ӑн, Тасманири—упапа поола кайӑкӑн, Аме- 
рӗкри—йӗке-хӳрен, оппосум, т, ыт. кайӑксен. Ка- 
рапаш (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) йалсове§ӗи те, сумк- 
кӑ вырӑнне, 400 штук михсем пур. лн§ах вӑл 
михсем, а§асене §иксе ҫӳреме мар, патшалӑха 
тыр пухма пама тесе пуҫтарнӑскерсем. Михӗсене 
йалсовет патшалӑха паман, пурне те пекех сутса 
пӗтернӗ: кирек мӗн тӑвӑр унпа, хӑт тырӑ тултар- 
са пасара кайса сутӑр, хӑт тыр вырнӑ вӑхӑтра 
а§а-пӑ§асене пуҫ хирлӗ (тискер кайӑксем пек) 
§иксе ҫӳрӗр, пирӗн ӗҫ мар, тенӗ ӗнтӗ вӑл.

Ваҫли Йӑванӗ соват еунлавб кун хӑнӗн арӑтно 
ЪӲлмек ҫумнб кӑкарса лартнӑ (суйлава кайасран).
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Хустшй П.
Тиришапӑ% „Правтӑ".

Совет Сойусӗнде „Сыхлӑх 10 кунлӑхӗ" пит те хӗрӳллӗн 
иртсе кайнӑ. „П равтӑ" тиришапӑЛ) тума Отессӑра 50.' 00 тенкӗ 
К ийӗвра 40.0СК) тенкӗ, тата ытти хуласенъе те пит нумай пухнӑ 
Ҫав вӑхӑтрах, вӑл ӗҫе надар йерсе еҫлекен уърештенисем ,те пур

Токлат
лайӑх пӗтрӗ.

Шӑпӑл-шапӑл
алӑ ҫупрӗҫ—

унта та,
кунта та.

Пултӑр,
терӗҫ,

патвар тиришапад),
вӗҫтӗр,

терӗҫ,
тӗреклӗ

„Правтӑ“.
Пуху хыҫҫӑн

хыткан ҫекреттар 
алпусмашкӑн сӗнет;

— кам мӗн§ул,
ну?—

Пӗрисем:
„ман укҫи вакки мар“ 

теприсем;
,йен§ӗкӗм киле йулнӑ“...

А пӗр
ҫур сехетрен

пӗрисем те,
теприсем те

«Тӗпҫпирт» умӗн§е 
акӑш-макӑш

калта хӳрисем пек
йавӑнаҫҫӗ;

калти—
кӗлен§е.

л  п ӗ р

ҫур сехетрен—
сӑра салӗ;

тӗтӗмпе,
сӗрӗмпе

тулнӑ сал.

— Виҫ §ервонтсӑи? 
тушӗн ил —

ваклӗ,
кӗнӗ-кӗнӗ

ӗҫес иҫмасса!..—
А пӗр

ҫур сехетрен—
кино ҫур§ӗ. 

Йулашки ваккине
пуҫтарса

Карри Пил
сикнине

кӗрсе кур§ӗ 
алккоколлӗ куҫне

шыҫтарса...
Рим паппи 

йе
Пилссутски пан 

маршшӑл
ҫӗршыва йунама

ал ҫӗклет те,—
— епӗри

вӗсене парӑнмашкӑн?! 
епӗр хад)

вӗсене
ҫӗлӗкпе!—тет.

Пӗрисем те 
ҫапла,

теприсем те—
темле

виҫҫӗмӗшне шанса...
• • • • • • •  • • • *

— Совет влЕҫӗн
политтӗк ансат: 

ан вӑрҫ,
ҫитӗ пире

Хӳтленсен те,—■
теҫҫӗ

пуш сывлӑша
йантратса.

Ан§ах
ҫав сывлӑшра

ӑнсӑртран 
хурҫӑ хур§ӑкасем

курӑнсассӑн
— 0, ку,

теҫҫӗ, —
о, ку ҫӗрҫӑтман!

каллех
пирӗн кимме

путарасшӑн.—
Тӗн§е—

тинӗс.
Патшалӑхсем—

кимӗ.
Хӑш кимме

хурҫӑлатнӑ аван— 
ҫавна ҫеҫ

нимле тӑвӑл та 
тивмӗ,

ҫавӑнпа
пайанхи

лосӑнк ман: 
Пулас тӑвӑлсен§е

ҫӗнтермешкӗн—
шывшурсем

лӑпкӑ §ух
тӑрӑша пӗл!

Совет сывлӑшӗн§е 
советсенӗн 

советла
йарӑнтӑр

тиришапӑ.%.

Сыснасем хут шыраҫҫб. Хӑйсанс нум айрах\бръстсе  йамашкен сира сайавлани ҫырса парасш8н< 
Пӳргкрат пек аобр сайавлвнийбсам ҫине „отхаса?“ ..твсв ҫыроа ан хурӑр!
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Тавӑшкассисем.

Тавӑшкясси (Ҫӗрпӳ р.) йалӗҫтӑвком претҫетат- 
тӗлӗ Никколайӗв аван калаҫат ҫынпала. Ӳпкеле- 
иелли ҫук. Мана та хам ыйтӑва, татса мар вӗ- 
рентсех йаьӗ.

— Так, пуҫлӑпӑр терӗ те, халапа пуҫласа йа- 
ъӗ.—Тавӑшкассин§и Кӗркури Антун§ӑна пӗлетне?

— Пӗлетӗп, авалхи пуйан.
— Тӗрӗс. Вӑл манӑн ху^ӑм пулат. Ман атте 

тарҫӑпа пурӑнман пулсан, мана хӗрне те парас 
ҫук. Ревод)утси хыҫҫӑн тарҫӑ тытаймарӑм та, арӑм 
кӗҫ тара§§ӗ. Вара аран-аран кӗтӳҫ Ананине тар- 
ҫӑра усраса арӑмлӑ йултӑм.

— Та, шел, шел сана!
— Конешнӑ, ху1{)ӑм ҫине, влаҫ хам алра §ухне, 

йепле налок пысӑк^хуран. Ҫапла епӗ 7 тенкӗрен 
3 тенкӗ ҫех хӑвартӑм. Ара унсӑрӑн вӑл мана ӗҫкӗ 
ӗҫтерети.

— Та, ӗҫтермест.
— Ҫийӗн§ен тата арӑмсӑр тӑратса хӑварма 

пултарат. Тата Кӗркури Антрей§§а, ман йыснана, 
пӗлетӗни?

— Пӗлеп, пӗлеп. Леш, ҫӗвӗҫ Кӗркури пулӗха?
— Ҫавӑ, ҫавӑ! Вӑл платник, пысӑк потреш§ӗк, 

ҫпетсиалис, §ухӑнсене 50-шар пуспа кунне ӗҫлет- 
тернипе уралан§ӗ. Хӑй, кам пӗлет, 5-шер тенке 
лартни тен.

— Та, пултарат еппин.
- -  Пултарат ҫав. Ку §ухӑн, вӑйсӑр хуҫалӑхлӑ, 

тесе XVт туса патӑм.
— Мӗншӗн?
— Как мӗншӗн? Вӑл мзна кантӑк хупса кӑр- 

Бяма ӗҫтерег. Ҫавӑнпа. Тата йыснана йурамасан 
йрӑм тарма пултарат. Ҫавӑн пек ӗҫлесе пынӑ пир- 
ки ҫеҫ арӑмлӑ пурэнатӑп, ахалӗн...

— Шел, шел!
— Кама? Арӑма-и?
— Мар.
— Хама-и?
— Сана суйласа лартиӑ халӑха.

А  р  *  с  л  а  н .

Сӑлтав тупнӑ.

Инспектӑр:—Есӗ амма вырӑсла крамматтӗккӑна 
вӗрентместӗн. Пӗр ункай кӗнеке ҫиньен ҫеҫ пӑхса 
ҫыртаратӑн?

Вбрентекен:—А§асен пуҫне икӗ хут ваттарас 
мар тетӗп. Вырӑсла ҫырмалли правӗлӑсене пур- 
пӗр улӑштараҫҫӗ тет вӗт. Улӑштари§§ен кӗтес ха...

Ӳ т р е н н и.

Ларанкӑ кӑлгрнӑ ҫ!^рте.

— Пут Путӑ§, есӗ улма суйлама ҫын тытнӑҫке.
— Хама суйлав прависӗр хӑварнӑ ҫав. Ҫавӑнпа 

тарҫӑ тытмалла пул§ӗ. У т р е н н и.

Х у р и п е х ӗ р л и

Ъӑвашпрофсовет урама туса лартяа 
пысӑк хӗрлӗ хӑмапа хура хӑмана ни- 
кам та йӗркелесе пыракаи ҫук. Ула- 
тӑрти 7 мӗш номӗрлӗ савӑта лайӑх 
ӗҫленӗшӗн тахҫанах хӗрлӗ хӑма ҫине 
кӳртсе лартиӑъъӗ. Халӗ савӑъӗ уйрӑы 
кварттӑлти плана ик уйӑх хушшинъе 
44 пр|,ББӑн ҫеҫ тултарнӑ пулин те, 
ҫапах хӗрлӗ хӑма ҫинъе илемленсе 
ларат.

„К а п кӑ н ' хуҫи Ъӑвашп офсоастӑн клрлб
хӑмнке илсе хура хӑ«а ҫине ҫапат.

Ун ъухне пулв.

Протҫотаттбл: камппани, камппани, татах кямп- 
пани... Хӑҫан§§ен вӗсем мана тертлентерӗҫши? 

Комсомолбс: Суйлав пухӑвӗ уҫӑлат§ен.

Дс тупаиансем.

— Ма сотсиалисӑмла ӑмӑрту тума ӗҫӗсем йапӑх 
пыракан Ҫырма-кассисене §ӗнтӗр.

— Ҫийелле тухас тесе.
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К А Ҫ А Р А К А Н .
Симукшӑн паЙан питӗ савӑнӑҫлӑ кун,—халӑх 

пуххин§е ӑна налук, сайом, тата тӗрлӗ укҫа-тенкӗ 
пуҫтарма суйланӑ.

Вырӑна кӗрсен, такамӑн та §ӗри вырӑнӗн§ен 
хускалат, теҫҫӗ.

Симукӑн та ӗлӗкхилле мар тапа пуҫларӗ, шак- 
кат те шаккат кӑкӑр шӑммине ҫӗмӗрсе сиксе тух- 
са темӗскер каласшӑн пек туйӑнат.

Пуху пӗтнӗ хыҫҫӑн Ед)ук арӑмӗ патне кӗрсе 
ҫуттине туйан§ӗ. Килне вӑл сехетӗн кӗске патакки 
11 ҫине куҫсан пырса кӗ§ӗ. Арӑмӗ, кӑмака хыҫӗн- 
§и шӑр§ӑк §ӑрӑлтатнӑ май, йӗкине вӑррӑлтаттара- 
вӑррӑлтаттара авӑрласа ларат. Урай варрин§е икӗ 
кушак ҫури шӑрпӑк курапкипе выд^аҫҫӗ, Симука 
курсан чӗсем тӑрӑх сакайне кӗрсе кайрӗҫ.

Симук, кӑсйин§ен паҫӑр илнӗ ҫуттине кӑлар§ӗ 
те, те арӑмне йурасшӑн пулса, тытӑн§ӗ мухтанма:

— Еп кам?1 Пайантан вара еп вырӑнти ҫын, 
пурте манран килет, мӗн тӑвас теп, ҫавна тӑвап... 
хӑй куҫне сӑмси тӑрӑх пӑхса йӑхӑлтат.

— Сана вырӑна суйларӗҫ-и?—тӗлӗнсе ыйтат 
арӑмӗ.

— Хӑ-ӑм... мана та суйламасан, кам пур йалта 
ман §ухлӗ укҫа шутне пӗлекен.

— Ех! Симук, Симук, мантӑним виҫӗ ҫул ка- 
йалла темӗскер халӑх лавккине тустарнӑшӑн тӗрме- 
ре ларнине, каллех ҫавӑн пек пулассу килетим...

— Вӑл виҫӗ ҫул кайалла! Уитан вара виҫӗ ҫул 
иртнӗ ӗнтӗ.

— Иртнӗ те... тесе ху§ӗ арӑмӗ, §ӗтӗрекен сас- 
сипе.

— Ех матка, матка, хӗрарӑм ҫав, ес нимӗн те 
пӗлместӗнха,—илтменим, пуҫана ҫине ҫӑм таптар- 
маллишӗн, ут арманшӑн пурӗ 620 тенкӗ уйрӑм 
тӳлемелли налук хунӑ, ҫитменнине сайомӗ, само- 
оплошенийӗ пур, вал пӗр 100-ре йахӑн. Илтетни?— 
арӑмне кӑлт §ышса ил §ӗ.—Тепревсене суйласан 
ыранах кайса тӑпӑлтараҫҫӗ, ҫавна пӗлместӗн, ви- 
ҫӗм ҫулхипе калаҫатӑн. Санӑн мана Симук мар, 
Ҫемен Павлӑ§ тесе т,ӗнмелле.

Ҫапла калаҫса лара-лара, пӗр литтӑра кӑшт 
кӑна йактлаттарайман. Сӑрхӑнтарма та сӑрхӑнта- 
ра§§ӗҫ пуд) те, ӗҫнисем ҫитсе килнӗ пулас, арӑмӗ 
вырӑн сармасӑрах йӑван§ӗ.

Симук хӑй те тултарнӑ §ӗлӗмне те тивертейме- 
сӗрех, кутник сакки ҫине тӗшӗрӗлсе ан§ӗ,

Тепӗр кун, турикас теҫетнӗкӗ, Хветут Вала§и 
претҫетаттӗл тыттарнӑ хутпа Симук патне пырса 
кӗ§ӗ.

Сӗтел ҫин§е литтӑр тӗпне йулнӑ ерех ларат, 
ҫӗрле сӳнтерме маннӑ ламппи пӗтӗм пӳртне тӗтӗм 
тӗтӗрсе тултарнӑ. Сӳнессе те ире хирӗҫ тин сӳннӗ 
пулмалла—ҫиппи хад) те кӑварланса тӑрат.

Кулник сакки ҫин§е Симук хр-хр-лтатса ҫывӑ- 
рат, умне хӑсса тултарнӑ. Темӗскерпе §ирленӗ 
темелле сӗтел ҫин§и ерех пулмасан.

Хветут Вала§и Симука тӑратса памалли хутне 
па§ӗ те тухса уттар§ӗ.

'5асси 12-ке ҫитме 10 минут, Симук пӳрленнӗ 
куҫӗсене §аркаласа ҫак хута вуларӗ.

Ҫак уйӑхӑн 15-шне ырантан пӗр куна, санӑн уйрӑм 
тулеме хунисен§ен пуҫтарса пӗтерсе 8 сехетре йал- 
советне от§от памалла.

Аллӑна §ӑмӑртатӑп Аккаҫ.
— Сакӑр сехетре йалсоветне!—тӗлӗнсе ӳкрӗ 

Симук. Ырантан пӗр кунана, йалсоветне... уйрӑм 
хунисен§ен... х-м-м!! Тепӗр хут вуларӗ Симук. Кам- 
ран илмелле, камран кайса ыйтмалла... сулахай 
аллин §армак пӳрнисем ҫине тайӑнса шухӑша 
кайрӗ.

— Ҫерук кум ҫине уйрӑм хунӑ, унтан ыйтай- 
мастӑнах, Йехвин пи§§ене каллех сутӑнтарас кил[ 
мест, хамӑр ҫын. Пуҫана йенӗпе шухӑшлама та 
тивӗҫ тивмест. Камран ыйтмалла?..

Симук шухӑшӗ пӗтсе килнӗ ҫӗре, арӑмӗн ӑйхи 
ҫаврӑннӑ пек пулнӑ-и, кӗтмен ҫӗртенех:

— Симук, миҫе пин пухрӑн?—тесе йа§ӗ.
— Пухманҫке, пухма ҫеҫ §ухлатӑп. Ҫук, матка, 

пӗ§§ен шухӑшласа ӗҫ тухмаст, тухса кайамха 
йала. Укҫине пуҫтармасан та, пуҫтарма тухнӑ йа- 
§ӗ пултӑр, терӑ те тухса уттар§ӗ,

Пуйан Ҫерук пӳр§ӗ. Симук йейкелене-йейкелене:
— Сирӗн ҫине... уйрӑм тӳлеме налук хунӑ... 

Ан§ах епӗ сире усал тӑвасшӑн мар, Ҫерук кум. 
Ҫуттине лартанах пуд). Ҫерук кум, унсӑрӑн ӗҫ 
тухмастех.

К А М  Х У Ш н А ?

—  ХурахТ Хурах!
—  Кам кӑшкӑра? хыҫалта?
—  Хурах! Хурах! Нийеплв тв туртса ъакармалла мар. Хурах! Кравул!..

14



Ирхи куиа каҫ§енех йаирарӗ Ҫерук пӳр§ӗ. Каҫ 
кӳлӗм пуйан Ҫерукӑн аслӑ а§и укҫа пуҫтаракан 
Симука килне леҫсе вырттар§ӗ.

Тепӗр кун каллех ӗҫкӗ, виҫ кун пӗр §арӑнма- 
сӑр укҫа каҫарса ҫӳрерӗ Симук уйрӑм тӳлеме 
хушнисем пан§е.

Иалсовет претҫетаттӗлӗ те укҫа мопилисатси- 
лессине шурӑ куҫпа пӑхнипе, Симука йанӑ „сру- 
§нӑй, ху§ӗ ҫин§ен пӗтӗмпех манса кайнӑ. Кун 
пек йапала пуйансемшӗн питӗ аван, Симука та 
хӑнаран-хӑнана кӑна ҫӳретеҫҫӗ. Ҫакӑн пек, йулташ- 
сем, хӑшпӗр районсенсен§е укҫа, мопилисатси- 
леҫҫӗ.

Укҫа пуҫтаракан Симук, хӑнана ҫӳреме пӗтӗм- 
пех хӑнӑхса кайрӗ. Ир тӑрат те питне ҫумасӑрах 
хӑнана §ӗнме килессе кӗтсе ларат.

Кӗҫнерни кун ирхине, ӑйхӑран сакӑр сехет 
ҫитнӗ-ҫитменех вӑран§ӗ. Виҫ кун тӑтӑш ӗҫнипе 
куҫне тӗтӗре курӑнакан пулнӑ. Темӗскершӗн урам 
йен§и §ӳре§и патне пы§ӗ те, пӳрт умӗн§е лаша 
тӑнине уйӑрса ил§ӗ.

Ӑна курсанах Симукӑн §ӗри путекле сике пуҫ- 
ларӗ.

— Каллех хӑна!—шарт ҫапат пӗҫҫине.
— Лашапах килнӗ вӗт, матка, иксӗмӗре те ил- 

се кайаҫҫӗ, хатӗрлен,—хйй аллисене тӑла йӗм 
кӑсйине 'ьиксе уткаласа ҫӳрет.

Ун^ь-ьен те пулмас'г—пӳрт алӑк йар уҫӑл^ьӗ те, 
пӳрте виҫӗ ҫын кӗрсе тӑ-бӗҫ, икӗ йалсовет §ленӗ, 
комсомолӗс, милитси. Симукӑн куҫӗ ӑна-кӑна 
уйӑрса илеймерӗ, шав хӑна ҫин-ьен пуплет вӑл, 
шухӑшӗ каҫарасси ҫин§е.

 ̂ — Ну, Ҫерук кум, лешне каҫартӑмӑр вӗт. Ҫу- 
мйнта ҫуктӑр мухмӑр 'ьӗртме?—лешсем пурте шӑ- 
тарас пек пӑхаҫҫӗ.

Симук хӑйӗннех перет:
— Иепле пулсан та, Ҫерук кум, арӑма пуш- 

мак, хама атӑ туйантаратӑрах пул),—тесе аллине 
гӑскаласа пырат-ьӗ, тӗтӗреллӗ куҫӗ хӗрлӗ картус- 
тӑ ҫынна уйӑрса ил^ьӗ те.

Тӗпелтен арӑмӗ паҫӑр хӑнана каймаллипе, 
сурпан сырӑпса тухат, вӑл та пӳлӗн-ьӗ. Ун-ь-ьен 
ге пулмас'г:

— Ҫитӗ сире иртӗпке, ӗлӗкхи сахалха, халӗ 
герлӗ вырӑна кӗрсе саккун йӗркине пӑсса кулак- 
сене хутӗлеме.

Каҫар, милитси йулташ, пошалстӑ каҫзр.
— Ҫук ес каҫарнӑ тӑк, епӗр кун пек ӗҫшӗи 

каҫармастпӑр.
— Тумлан 'йас!—терӗҫ ик виҫӗ сасӑ.
Ун-ь-ьен те пулмас'г ҫавӑтса тухса кайрӗҫ. Халӗ

вэл лара'г, теҫҫӗ. Ларса „каҫарат".
К а р т с ӗ в (Атрак).

^ӑнтитат.
— Кӑҫтӳк ҫыруҫӑ пулма вӗренст.
— Ма ес апла шухӑшлан?
— А, вӑл иртнӗ каҫ пирӗн касра урам хапхи- 

пуринне те тихӗг мӗлкипе ҫыркаласа тухнӑ.
Е с е л е П е т { ] ӗ.

КӑшаркассинЪв.

— Сирӗн йалта пушар хатӗрӗсем мӗншӗн 
йапӑх?

— Пушар тухманран...
М ӑ р с а к.

Ктпкг!) мӗи Т !1са  тӑни.
Пӗлтӗрхи октапӗрте—3.900 
Иртнӗ йанварте—7.800 
Иртнӗ мартра—10.100 
Ку номӗр—5.100 
1930-мӗш ҫулта пулмаллз—15.000

Ҫак таплитсӑран лайӑх курӑнат—кашнн пот- 
пис^ьӗкӗн виҫӗ потпис^ьӗк тунмалла.

1931-мӗш ҫулта та хакӗ ӗлӗкхийех йулат 
(султалӑка 1 тенкӑ та 20 пус, 6 уйӑха— 60 пус, 
3 уйӑха 30 пус).

^Ҫулталӑк хушшин-ье пынӑ номӗрсене пухса 
перепд)От тума лайӑх пултӑр тесе, кашниннех 
ҫӗнҫултан пуҫласа ҫулталӑклӑх ҫырӑнса ил 
мелле.

Атьӑс' ''°Р ' Конторе
■ Издательства „Канаш “ .

Кашни пуштӑ уйрӑмӑпе а ӗнствинъех ҫы- 
рӑнса илме пула?.

Ответлӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйӑв.
Чувагалит № 106«. 1 . ЧеСоксары, типография № 1 Чувашгосиздата Заказ № 2364. Напвч. 5.100 зкз.



Кун пек йалс^вета тыткаламалла.
И алсоветсу1д§н дылзйзщ ӗ рыл^ӑх-тӗрлӗхсене пусасснпе кӗрешесси ҫиие пӳрне витӗр тТӑхаҫ^ӗ,

—  Иӑхи с?, твҫҫс. Кӑхатӑпҫке. Ахал) куҫпа мар, потсорнай трупапах пахасшан§ъв знъах трупии 
тупаймьрӑм та, пУрне витбр пӑхмалла пулъб.
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