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Ь^ЛтДмрИ. Ей, тӑвансвм, ан кайӑрха. Твпбр ҫулпа каиӑпӑр. Курат4р пулб мана: ку ҫулла утма йӑвӑр!



ҪӖРЕ КУЛМЕ

(Стсенӑ ҫинъе калама ҫырнӑ райешнӗк).
Ман сире би  малгаи саламламалла кунгзн. Пуҫ 

тайатӑп. Ларӑр тӑп.
Епӗ сирӗн ума мыскара тума тухса тӑмарӑм 

халӗ. Мимепе каллӗ маллӗ ш/хӑшлама кирлӗ, тетӗп 
сире халӗ.

Ҫын ҫӳллӗш тырӑ вырса илме ырӑ... тӑнпуҫ 
кирлӗ пулат. Ӑна акроном та калат. Кӗпе ҫаннипе 
тупа тӑватӑп — ҫӗре ик хут ытларах ӗҫлеттерме 
пултаратӑп.

Ҫӗре навус кирлӗ, — ӑна ваттисем те пӗлнӗ. 
Навус сахал — мӗн тӑвӑнха, сухал? Пуҫна ан 
ват — кирлӗ супперфосфат. Вӑл анБах мар, кирлӗ 
тата акшар*). Тани йатлӑ ҫӗршывра тулӑ та, ыраш 
та хӳме пек ӳсет, — мӗншӗнха? Акшар сапнӑран. 
Унти ҫӗрсем 60 проББӑнран... кайа мар акшарпа 
мӑнтӑрланнӑ. Кукамайла ватӑлнӑ кукӑр сухапуҫсене 
ҫӑкӑр кӑмакине... пӑрахса кӑмрӑк тӑвӑр. Лайӑх 
плук, йе трактӑр... йуратат пирӗн ҫӗр. Тата есӗр 
пӗлтӗр, кунтӑран уҫласа, акрӑр вӑрлӑха. Кунтӑна 
пӑрахсан, ҫейӑлккӑпа аксан, пӗр пӗрьи кунта, 
тепӗр пӗрБИ километтӑрта шӑтакан пулмӗ. Пурте 
йӗркеллӗ (тепӗр майлӑ каласан — „меллӗ“) ӳссе 
Бунна хаваслантарӗҫ. Тата пирӗн тепӗр ӗҫ — вӑр- 
лӑха тасатса акасси. Пулар мар епӗр .Тӑмана- 
касси“; тасатса акӑпӑр та, ҫум курӗк кайӗ

хӑйамата. Вӑрлӑха хатӗрлеймерӗн, формалинпа 
Бӳкеймерӗн — йӳҫӗ вутпуҫҫи йашкалӑхпа пӗрле 
ҫи! Ҫавӑ кирлӗ сана, тӗлне пӗлмен тӑманана.

Паранка уйа аксан, уйне йӗл сапсан, санӑн 
пуҫӑнта, миме вырӑнне, улӑ,м марине епӗ те пӗлме 
пултарӑп. Авал йумахри Улӑп вӑйӗпех хӑт ес ӗҫл« 
пӗББ^н, нуша мӑйу ҫинбсн анса лармӗ — ӗнел! 
Ик аллупа колхосран... йарса тытсан, нуша сӑ- 
маха... хӑварӑн манӑҫа. Уйӗпе пӗр аиа пултӑр, анн 
ҫинье карлаттарӗ трактӑр. Ҫӗр ӗҫне тума кӳлӗнӗ 
науккӑ, трийер, ҫейӑлккӑ, сорттировккӑ, шнейккӑ, 
молоттилккӑ, коҫҫилккӑ. Пулӗ пӗрлешӳллӗ... колхос 
вӑй-халӗ.

Тата калам: кулак хр-ам-ам!—вӗрет йытӑлла... 
ҫӗнелекен йала. Мӗншӗн? Ҫакӑншӗн: тусас> ӑн тал- 
кӑшпех колхос—кулак ҫийӗн кайӗ паравос.

Краштӑнсем, неушлӗ епӗр маххӑ парӑпӑр, тыр- 
пуллӑ пулмӑпӑр, пӗтӗм Сойус умӗнье курӑпӑр 
намӑс? Пурха пуҫра ӑс: пуҫ тӳпинБен шаккар 
нушана, вӑтам-Бухӑн куҫар пурте колхоса! Ҫур- 
акине иртерме, науккӑна кӳлме тӑвӑпӑр ӑмӑрту! 
„Тут—т у —ту!“ —Пӗрремӗш ҫвисток пзратйп. 
{„й урт е кЛ)Лхоса\“— т еиӗ плаккат г.ине, кптартса). 
Ту—ту—тут!.. Тут!.

Йӑван М,у5и

Вӑрман калаҫат .
Вӑрман хатӗрлес тӗлӗшпе Йӗпреҫ леспромхосӗ оппортунисла ӗҫлесе пырат. Контро.т, сатанине па- 
йан кунъъен те 3 проъъӑн ҫеҫ пурнӑҫа кӗртнӗ. Кулаксеи вӑрманта ӗҫлемеҫҫӗ. Ҫавӑнпа вугӑ хатӗрлес 
план 5,7 кӑна иурнӑҫа кӗнӗ.

Пӗрре акӑш, рак ҫӑрттан, 
ӑлав туртма тытӑнна... 

тесе ҫырнӑ вырӑссен йуптаруҫи Крылов. Аккӑш, 
рак, ҫӑргтан хушшинБе канаш пӗр пек пулманнипе 
алавӗ вырӑнӗнБен те хускалман тенӗ малалла.

Пирӗн ха.ъ вӑрманхатӗрлес ӗҫри полошенийе кӑ- 
тартмалла. Калӑпӑр, пӗр-пӗр уполномоББИ кулакпа 
пӗр канашлӑ пулсан та, ӑлав хускалманни ҫинБен 
Крылов ҫапла ҫырнӑ пулӗББӗ, оппортунисла пол- 
номоББи шухӑшне кӑтартса:

Ҫав-ҫав ҫӗрте, ҫав ҫӗрте, 
ПолномоьБИ пурӑннӑ.
Вулакан ан хӗпӗрте,
Вал кулакпа ҫыхӑннӑ.
Еҫсем каймаҫ малалла,
Канаш пӗр-пек пулсан та,
Кулака йурамалла...
'Ьухӑн... Бухӑн тенӗскер,
Асап куртӑр вӑрманта.

Ч Акшар-иҫяӗҫ.

Анбзх епӗр сӑвӑҫ мар пирки, кун пек историйс 
просӑпа ҫырса кӑтартас терӗмӗр.
Историйӗ ҫапла:

Шартлама сивӗ хӗл. Ура айӗньи йур пӗрьисем 
ҫатӑртатса йӑлтӑраҫҫӗ, Т)ӗркуҫ тарӑн йурпа хывӑнна 
Йӗпреҫ вӑрманӗ. Такама кӗтсе ывӑннӑ йывӑҫсем 
пӗр-пӗринпе пӑшӑлтатса калаҫаҫҫӗ.

— Хӑҫан касма килӗҫши пире?—хуйхӑллӑ сӑ?лах 
хускатрӗ вӗсеньен пӗри.

— Еп хам тем пек хӗрӳ паракан вутӑ, пур ҫерт  ̂
те тӳсӗмлӗскер, мана мӗншӗн к а с м а ҫ ҫ ӗ ш и ? — тесе 
тӗлӗрсе ларатап,—сӑмах хушрӗ латакай йуман.^

— Сана хӑҫан кассан та ӗлкӗрет, п и р ӗ н — пирӗн. ’ 
ҫурхи шыв хускалсанах йухса каймалла.

— Тӗрӗс!—терӗ Бӑршӑ вӑрӑммӑн с ы в л а с а . — Ӑҫта
кирлӗ ҫӗре пире сӗтӗреҫҫӗ малтан.

— Ап суйӑр, епӗр сиртен те тӗреклӗрех,--вӗре' 
непе йуман сас пзБӗҫ харӑссӑн.

Йахтӑ ку шухӑшпа килӗшсе ҫӗнӗ с ӑ м а х  хускатрс



— Йулташсем, епӗр пурте кнрлӗ, пире пурсӑмара 
та совет промышлӗннӑҫне тӗреклетме, тата совет 
уБрештенисене хутса ӑшӑтма йараҫҫӗ. Астӑватӑр 
пул), пӗлтӗр пиртен аслисене, вӑхӑтлӑ хатӗрлесе, 
ҫурхи шывпа ӑсатрӗҫ. Кӑҫал... мӗн пултӑмӑр кӑҫал... 
йур тарӑнланнӑҫем тарӑнланса, кунпа ҫӗр никама 
пӑхмасӑр малалла шӑваҫҫӗ, епӗр ҫапах та ура ҫинБех 
ларатпӑр. Йӗпреҫ леспрӑмхосӗ пире хатӗрлес плана 
ку тарана ҫитсе те 5,7 проББЙн ҫурӑ ҫеҫ пурнӑҫа 
кӗртнӗ. Мӗнтен килетши ку?,..

Ҫак хуйхӑлӑ сасса илтсе, Ӗҫ комнссарӗн пол- 
номоББи БӲреъи ҫинБен ха.ъ Ҫеҫ вӗҫсе килнӗ б *- 
как йахтӑ ҫине пырса лар^ӗ те, ҫунаттисене тӑ- 
пӑлтаткалатса, сӑмах хускатрӗ;

— Еп веҫех пӗлетӗп мӗнтен килнине, терӗ вӑл, 
лешсем тем пек савӑнса, силленкелерӗҫ те, ҫып- 
ҫӑннӑ^йурӗсене лӗпсӗрт пӑрахса, савӑнса итлеҫҫӗ.

— Йал урлӑ вӗҫсе иртеттӗм. Выҫӑ хам. Ӑҫта та 
пулсан ҫиме ҫукши тесе, пӑхкаласа пыратӑп. Са- 
сартӑк пӗр ҫ)рта ҫынсем капланса кӗнине курах 
карӑм. Кунта выл)ӑх пусаҫҫӗ тетӗп, тӑранмаллӑх ту- 
патӑпах тесе хаваслантӑм. Хайхи епӗ те вӑл ҫурт 
ҫине анса лартӑм. ПӳртӗнБе „ыран кил“ тейекен 
йышши ҫын ларат. УньБен те пулмаст пӳрт алӑкӗ 
йар уҫӑлБӗ те, пӳрте тепӗр ҫын кӗрсе тӑьӗ. Ку ун 
пекки мар, калаҫнинБенех паллӑ. Кӗнӗ-кӗменех ӗҫ 
ҫиньен сӑмах хускатрӗ.

Вӑрман касма пуртӑ ыйтат.
— Алӑпа касма ҫук вӗт, хӑт пуртӑпа пӑБкӑ тупса 

парӑр, тет.
^Лешӗ нумаЙБЪен ьӗнмесӗр тӑнӑ хыҫҫӑн, вӑ- 

кӑр пек куҫӗсене тавӑрса хыҫалалла ҫаврӑнБӗ те:
•— Еп тимӗрҫӗ мар пуртӑ хатӗрлеме, пуртӑшӑн 

тимӗрҫе кайаҫҫӗ, тесе тавӑрьӗ. Ҫак ҫын вара ним 
тума аптраса кӗтсе тӑракан ерттеле хутшӑнБӗ те, 
пӗрле сӳтсе-йава пуҫларӗҫ.

—̂  Ҫакӑн пеккисене оппортунис тесе калаҫҫӗ ӗнтӗ. 
Сурӑх та Былай пултӑр, кашкӑрӗ те тутах тӑтӑр, пу- 
йансем те килтех ларББ^р (вӑрман касасран пӑрӑнса') 
касас тейекенсене те пуртӑ-пӑБкӑ памасӑр Бӑрман- 
тарас. Ҫапла калаҫса йал хушшине ҫухалБӗҫ. Ҫа- 
кӑнган вара сире хатӗрлс ӗҫ мӗншӗн Бзрӑнса тӑ- 
нине пӗлтӗм. Ну еп васкатӑп, терӗ те, Бэкак вӗҫсе 
кайрӗ.

УнББен те пулмаст, вӑрман ӑшӗпе тем Бухлӗ ҫын 
иртсе пыраҫҫӗ. Мӑйӗсем аҫам ҫухи ӑшне пытаннӑ, 
пиҫиххийӗсем ҫумне пуртӑсем Бикнӗ, пӗри пуҫне 
каҫӑртса аллине йӑвӑҫ тӑрринелле ҫӗклерӗ те: — 
Ҫаксене вӑхӑтра хатӗрлес ӗҫе Бпрмантарнӑшӑн, 
Ьҫ комиссарӗн оппортунисла полномоББИйӗсене 
сирпӗтнӗ...

- -  Тепри ун йенне ҫаврӑнса: ҫапла кирлӗ те ун- 
пеккисене, йывӑҫ вырӑнне оппортуниссене хӑйсене, 
иулакпа пӗрле, ҫурхи шывпа ӑсатмалла, терӗ.

!^ӑсем пурте ирӗккӗн пӗрлешсе килнӗ утарнӗк- 
Сбм пулнӑ. Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, ҫивБӗ пурт- 
тисемпе вӑрмана йантрата пуҫларӗҫ.

Картсбв— Атрак

Тбхтас тат пу/ь-

Ъӑрӑшра (Ҫӗрпӳ р.) ваттисене вӗрентме хӑй те хут 
сахал пӗлекен (икӗ ҫул вӗреннӗ) ҫынна хушнӑ. К у  
ҫынни ку  таран-Бем те ӗҫе тытӑнман.

Сирӗн ваттисене кӑҫал та вӗрентмеҫи? 
хӑй~ теҫӗ те-ха. Пирӗн вӗрентекенӗ халӗ

и те вулама пӗлмест те-ха, хӑй вӗренеББСн тӑх- 
тет пуд), Ленкаш.

Ф и с к у х ъ т т у р  н ӗ к .
^Марисен патталӑх театӑрӗпе Ъӑваш тӗп театӑрӗ 

кӑҫал ҫулла пӗрпӗринпе согсиалисӑм ӑмӑрту токӑвӑ- 
рӗ тунӑ. Ан-ъах ку  таран^Бъен пӗр пункти те пурнӑ- 
ҫа^кӗмен. (Арттис ҫырӑвӗнБен)

—  Мӗн ку пӗр вырӑнтах ташласа тӑра¥7
—  ,Бег на месте“ теҫҫӗ ӑна вырӑсла.Сотсиалисӑм- 

ла токӑвӑра пурнӑҫа кӗртса малалла йарас теса ЪУ- 
паӳ вӑл. Ҫиъӗ уйӑх ӗнтб ҫавӑн пек ,бог на меств* 
туса тӑра?, мбскӗн!

Пуҫа килнӗ шухӑшсем.

Лӑш щухне мӗн щухлӗ ӗҫӗ сахалпулгШ, ҫавӑн щух- 
лӗ отщощӗ пысӑкрах пулат.

Ҫтщщӗн пӗр ҫынна кӗтмеҫҫӗ, теҫҫӗ. Кӗтеҫҫӗ ҫав 
колхосран пӗр ҫынна анщах кӑларса йаратӑн, кӑлар- 
са йанӑ хыҫӑнах ҫӗнӗрем ҫищп\)ӗн-саккӑрӑн колхоса 
кӗме сайавленисе.м параҫҫӗ.

Хӑшпӗр хапрӑк-савӑтсем утар.*ӑ квартӑла кмвӗ 
ҫтилпе пӗтерме шутлаҫҫӗ.

Укҫан вҫаткӑ панӑ щухне вӑрттӑн па.ма кирлӗ, пӗрв 
ҫавӑрмаллӑх тагшкӑн панӑ щухне, вӑрттӑн памасан 
та йурат.



Ҫил майлӑ кайакан пакша хӳри.

Аҫамӗсене (Баппанӗсене) хывса пӑрахсах вӑрмаи 
касакан Тукас ертелӗ ҫыннисем хӑлхаран, питреи 
ҫыртакан ҫил каҫ пулас умсн татах хайарланнине 
сисмеҫҫӗ. Пуртӑ сассисем йӑвӑҫсем хушшипе инҫех 
каймаҫҫӗ, тӳпенеле туртӑнса мӑн йӑвӑҫ тураттисем 
хушшине ҫакланса, пӗтсе лараҫҫӗ. ПзБӑкӑсем хурҫӑ 
хӗлӗхӗсемпе пӗрпӗринпе ӑмӑртмалла йанраҫҫӗ. „Ай- 
та, ойта, ойишшо!“ тесе пилӗкӗн пӗр харӑс кӑшкӑр- 
нӑ сасса Бӑтаймасӑр, мӑн хыр експӑрта (йут пат- 
шалӑха) йама хатӗрлесе хунӑ йӑвӑҫ купн патнелле 
сике-сикех шӑват.

— Ой-ой. хытӑ ӗҫлетпӗр епӗр. Пурте пирӗн пек 
ӗҫлесен... леш, план тенине, ҫӗнҫулБенех тултарса 
памалл.т та,—терӗ Бзкӑр куҫлӑ, пилӗкне курӑспа 
туртса р]хнӑ, мулахайлӑ йӑвӑҫ касакан.

— Мӗнле каламаллаха епӗр ӗҫленине. Вон Тури- 
кас ҫыннисем калаҫҫӗ: епӗр вӑрманкаснӑ ҫӗртеутар- 
нӗкла; ӗҫлетпӗр теҫҫӗ. Пирӗн ӗҫлени те утарнӗкла 
пулса пырат, те лашалла (утла)?

— Утла тетӗн?
— Темӗскер пулат вӑл утарнӗк тени?
— Ыйтса пӗлесБӗ.
— Камран? Кашкӑртани?
— Енер хуларан килнӗ пӗрухатнике куртӑм. Пыр- 

са калаҫмӑнши пирӗнпе терӗм те: кӑнтӑрлахи ап- 
ат пӗҫерме мулкзБӑ тытса каймалла,—пыримастӑп 
пулӗ, терӗ.

— Токлат тутарсан аван пулаББӗ те!
— Токлатьӗк тенисем вӑрманалла пӑхмаҫҫӗ пул> 

ҫав вӗсем!
^Сӑмах ҫӗре ҫитмесӗрех пӗтсе ларБӗ. Хӑшӗн шу- 

хӑшӗсем киле кайрӗҫ, хӑшӗн—хытӑ йурпа витӗнсе 
ларнӑ ҫемл>анккӑна, хӑшӗн—-килте выл)ӑхссне каҫхи 
апат панӑ ҫӗре.

Пуртӑсем шаккаҫҫӗ. ПӑБӑксем йанраҫҫӗ. Пурттисем 
те, пӑБӑкисем те утарнӗклех ӗҫлеҫҫӗ те, анБзх, ҫын- 
нисем пекех, утарнӗк мӗнне пӗлмеҫҫӗ.

— Сурхури ыран тенӗ Бухне йалта ҫпектакӑД) 
лартаҫҫӗ пул>ха, терӗ пӗри сарӑрахскер ыттисем 
ҫине пӑхса.

Никам та сӑмах тупса хирӗҫ ьӗнекен пулмарӗ.
— КиноББӗ ҫакӑнта!- терӗ ҫав ҫынах Бзрӑнма 

пӗлменскер.
- -  Л)авантти пур ҫинье ҫпектаккӑД)пе киносӑрах 

вӑхӑта лайӑх иртеретпӗрҫке. Вӑл сывӑ пултӑр ан- 
Бзх. Майрасемпе ҫӳрени ҫипьен суйма тытӑнсан 
кулса вилӗн.

Шкулта.
— Сире найан мӗншӗн вӗрентмеҫҫӗ. Капмалли 

кун мар пуд) вӗт?
— Пирӗн канмалли кун мар та, уьиттӗлӗн .чанмал- 

ли кун пулнӑ. Са^кай.

Шӑршд кӗресрен.
— Сирӗн йалсовет претҫеттатӗлӗ мӗншӗн кӑнц*- 

лврте те тути урлӑ шарӑх ҫыхса лара'??
— Е 11ех шӑрши кӗресрен. Шӑпкан.

—  Э|)2вантти!— тервҫ пӗрмет,есӗр кӗрск тӑхӑнпӑ 
ҫынна.

—  Мӗн?— терӗ лешӗ вут патӗнБС Ъӗртсе 
тӑраканскер.

—  Салтак Петӗрӗ вӑрмантан тавӑрӑнсан арӑ.мнс 
мӗн каланӑ тетӗнха?

Лохл-ло.хл! кулса йзБӗҫ пурте пекех.
Лешӗ (Л )звзн тги ) хӗрарӑмсем умӗнье калама нӑ- 

танмалла историйе шӗкӗльеме тытӑньӗ.
Пӗре илтнӗ халапах кула-кулах йышӑнаҫҫӗ вӑр- 

ман касакансем. Ҫӑтӑр! туса илеҫҫӗ ҫӗр ҫулхи хыр- 
сем Л)авантти ҫӑварӗньен тухакан сӑмахсенБен йӗ- 
рӗнсе.

Халап пӗтрӗ.
—  Мӗн Бухлӗ выдаса илтӗн?— тесе ыйтрӗ калаҫ- 

ҫа тӑракансеньен пӗри хӑйӗн йулташӗиьен.
—  Мӗн... вы.даса илн-и вӑл... пилӗк теккӗпе...
—  Кам нумай нлБӗ?
—  Ҫнтӑр.ка Хветӗрӗ 20 тенкӗ ҫаклатрӗ. Каръӗ 

хӑйӗн те... пур картне те паллат.
Ш ур  хӳрине выдатса Бӑтлӑхран пакша (вакша) 

тухса ҫул майлӑ пит хӑвӑрт Бупса карӗ.
Калаҫса тӑракансенБен ҫамрӑкраххи йероплан 

пек вӗҫрӗ пакш а хыҫҫӑн. Ь ӗ р куҫи  таран йура хаш- 
ка-хашка ишет. Пош ! таканса ӳкрӗ кайсан-кайсан.

Пӑхат— пакш и тарса хӑтӑлнӑ.
—  Алпах тытас терӗни пакшана?— тесе кулса ил- 

'Ьӗҫ унгӑн тавӑрнсаи.
—  Пакшана? Мӗнле пакшана?
—  А  мӗн хыҫӑн Бупрӑн ес? Пакш а хыҫҫӑн пуд.
—  Тфу! терӗ аБи.— Епӗ хаҫат ҫилпе вӗҫсе кайат 

тесе. Кизви пулсан та вуласа пӑхма май килмӗши, 
тенӗьБӗ- Ш урӑ та хӑй... Пакша еппин?

Ыттнсем кулаҫҫӗ.
—  Йӑван пакшана тытса вуласа пӑхас тенӗ.
—  Ха-ха-ха!..
Ан кулӑр, йулташсем! Ҫем.данккӑра ерни-ернипе, 

уйӑхӗ-уйӑхӗпе пурӑнса, кнв хутсене мар, тапак ху- 
Ьӗсене те хаваслансах вулӑн. Тивӗҫлӗ оркӑнсемпе 
орканисатсисем вӑрман касакаксем хушш инБе ку.Т)- 
ҫут тӗлӗшпе ӗҫлеме кирли ҫиньен аса илмеҫҫӗ. Тӗт- 
тӗм унта ҫем>ьанккӑра кул)ҫут ӗҫне тума, теҫҫӗ иул- 
малла.

Тӗттӗм ҫав, тӗттӗм! Ҫутӑ кирлӗ! Й ур ҫутӑ та, ун 
ҫутипе ҫитмест.

Йӑван Муьи-

Суйлавра.

Пуху пуҫлӑхӗ:—Ну, Ҫитӑр Ваҫҫил&ӑ ҫиньен кам 
мӗн калас тет!

Поткулаънӗк-—Вӑл аван ҫын, ӑна суйл«с пулат, 
тӑрӑшса БУ-^знсем майлӑ ӗҫлет. Сыхлӑх ернинБе 
пӗр ҫын та ӗҫлемен, пӗр Ҫытӑр ҫеҫ ӗҫлерӗ.

Ъ_ухӑн;--Пӗр Ҫытӑр ҫеҫ ӗҫлерӗ ҫав сыхлӑх вуиА 
кунӗнБС- Тыру хатӗрлес кампанирен сыхланса 75 пйт 
тырӑ пытарБӗ.

Йанкар.



Ретаксирен ыйтусем.
* ШӗнерпуҫӗнБИ колхос ҫамрӑкӗсен шкулӗн акро- 

номӗ, калаха: кӗркунне вӗренекен аБасене Бзвтарнӑ 
ҫилос шӑтӑкне тулнӑ йуртан хӑҫан ҫилос пулат?

» Патӑрйел районӗнБИ Ҫӗпйал тӗлӗнБи леҫник 
Митрофан Алексантӑрь, каласа памӑншн есӗ пире: 
нумайах пулмаст есӗ ӳсӗрпе хӑвӑн ҫумри пӑшална, 
тата сумккуна ҫухатнӑББӗ. ТупӑнБӗҫи вӗсем? Кол- 
хоса хирӗҫ суйа халапсем ӑҫтан тупатӑн есӗ—ҫӗр- 
тени, йе маьъа тӑриНБеии?

* Тӗнсӗр (Ҫӗрпӳ районӗ) уьБитли, калаха пире: 
ратио ва.ъД)Н пухнӑ укҫасем кӑсйунта йӑванса ҫӳре- 
се йакалса каймарӗҫи? Тытса пӑхха кӑсйупа—шӑтса 
каймани вӑл?

4(- Шӑнкасри (Шупашкар районӗ) пуишр трушини 
пуҫлӑхӗ, каламӑнши есӗ пире: хурал сарӑйӗнБИ 
пиьнере шӑнса ларнӑ шыв пушарҫ пӗтсен/миҫе 
сехетрен ӑшӑнма пултарат?

» СӗнтӗрпуҫӗнБИ (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) йал упол- 
номоьБ^нӗ Миронӑв йулташ, мӗншӗн есӗ/камппа- 
ннсем иртернӗ вӑхӑтра пухусене вӑрттӑн, 'колхоҫ- 
нӗксем сисиББен, туса иртеретӗн? Пухусене, кол- 
хоҫнӗксем сисиББен, тӗпсакайӗнБе туса иртерме 
шухӑшламастӑни?

* Т)УРПйй йалӗнБИ (Йетӗрне районӗ) ликвитат- 
тӑр Сахар КирилБӑ, пӗрик ерне вӗрентмесӗр ҫӳренӗ 
Бухне мӗнле ӗҫсем тӑватӑн есӗ? Мулкаьӑсем хыҫ- 
ҫӑн Бунатӑни, йе аҫун кивӗ кӗрӗк аркине йавала- 
тӑни?

УтарлЗ ӗҫлеме пултаракан луҫсем.
Вӑрнар райҫӗрпайӗнБб ӗҫлекенсем утарлӑ йапа- 

лана хӑйсем майлӑ ӑнланнӑ.

АхаЛ) пулнӑ.

0

Вӗсен ӗҫӗ:
В. Срочно

Р.С.Ф.С.Р. Всем Сикам и правлекиям колхозов
1в дек. 1930г. Вур. р. Вурпарскни Ра(!земодел„иредлагает
■'й 11750 Еам поспешить исполкеннем предппсзния

Р И Кз от 2 го нояоря с. г. за № 11730 по 
вопросу проведенпя иростейших мероприя- 
тия о очиске лугов и пастбищ от мелкого 
пороса кустарннков, кочек и пр. За пеисиол-

пение.м сего будете привлечеиы к  ответственности.
П. п. за Зав. Райзо В о з п е с е п с к  и й.

— Мала1|) кумма, тем „ыр йапала“ йурайӗнБен 
1|авса кӑлартӑн ӗнтӗ?

~  Ан та калах. Ҫурхи курӑк тымаррнсене кӑла- 
ратӑп мари. Ҫулла вӗсем йӳпӗ пулнӑ, хад)кӑларма 
1!ӑвӑр пирки хакне те хаклӑ параҫҫӗ пу-ъ тетӗп.

Апла пулсан ман та арӑма Бзсрах кӑларма 
йарасфулӗ. Йамасан...

— Йамасан (кӑлармасан) Рикран „улӑхри курӑк- 
*1ене кӑларса пӗтерметле, кӑларса пӗтермесен, к 
ответственности“ теиӗ.

— Васкамалла, васкамасан хупса та лартӗҫ. 
“зра аьа пӑБЗсем выҫах ларӗҫ.

Ҫапла кайа йулса ӗ^лекенсене утарлӑ йӗркепе 
(васкаса) шухӑшламасар ӗҫлекенсем (коловотап- 
'^м) темелле.

Пблвхеи.

Тӳрланмен ъир-
Тухгӑр, темӗскер ку хуит хырӑм ыратнпе ап- 

^Рэрӑмҫке.
А-есӗ пулӑштав кӗленьи лартса пӑхмарӑн-иха?
Пулӑштав мар, Б®твӗртпе те усси пулмарӗҫке.

Мӑъкаш.

Камшӑнха ҫак иртнӗ виҫӗ уйӑх хушшин! 
пит хытӑ тӑрӑшса ӗҫлерӗмӗрха. Ревнҫи пу 
масТ тет мӗн1

Хбрлбъутай районбнъв.
Ҫапла пульӗ ӗҫ:
Туктамӗш йалӗн-ье 
Ҫыру пӗлмене 
Тунӑ ҫекреттар.

Ҫынссм кунсӗрен 
Канселарине 
Токкумӗнт илме 
Пыраҫҫӗ пухӑнса 
Еҫлеме кайма 
Тӗрлӗ вырӑна.
Аибзх ҫыруҫи 
Пблмвст сас па.тли.



Ҫынтан йулиъъен муртан йулас.
Кӳршӗ карьӑкӗсем Ӑслӑ Микита патне Бэсах 

пухӑнБӗҫ. Ара, нзБар-нӗБер ҫынах Бӗнмест вӗт! 
Аслӑ М икита-йал  пуйанӗ. Тата вӑл хӗрарӑмсе- 
не кирлӗ вӑхӑтра ӑс парса тӑрат. Ав, иртнӗ хӗлле 
те хӗрарӑмсем, комсомолсем улталанипе, каҫ-каҫ 
шкула вӗренме кайса Бунӗсене ъут шуйттана сутаБ- 
Бӗҫ. Ун Бухне те Ӑслӑ Микита вӗсене вӑхӑтра ӑс 
парса хӑтарьӗ.

Ӑсли патне йулашкинБен Авка Йемелккен лап- 
Бӑк сӑмсаллӑ карБӑкӗ, тата Кӑркӑс Иллин вилме 
маннӑ, шӑлсӑр карБӑкӗ персе ҫитрӗҫ.

Ӑслӑ Микита услам ҫу пек ҫемҫе Бӗлхине татах 
та ҫемҫетсе йа^ӗ.

— Килӗрах, савнӑ хӑнасем, килӗрах!
Арӑмӗ ӑмӑртмалла авӑтат:
— Тӗпелеле иртсе ларӑр!
— Кунша ша йурӗ-шке,— катӑк шӑлӗсем витӗр 

шӑхӑрат вилме маннӑ карБӑкӗ кӑыаки сакки ҫине 
тӗрӗнсе.

КӑБухнехи пурнӑҫ ытла та йӑвӑрланса ҫитни 
ҫинБен калаҫкаласан Ӑсли тапратрӗ:

— Йӗпе ҫине сапа тенӗ пек кӑБухне...
— Шапла, ашам, шапла,—шӑхӑрат карБӑк.
— Есир мана ан пӳлӗр-ха,—вӗриленет лсли.
— Шапла, ашам...
„Савнӑ* хӑнисемпе пӑсӑласшӑн пулмарӗ Ӑсли.
—...Йӗпе ҫине сапа тенӗ пек кӑБухне тӗрлӗрен 

камппаннсем, ҫӑмӑр хыҫҫӑн кӑмпасем шӑтнӑ хӑйех 
сике-сике тухаҫҫӗ.

— Шапла, ашам, шапла...
— Тыррине суртласси, хӑрмалинпа ҫӑвасси...
Микитан йулашки сӑмахне Уд>укка Бзпах ҫавӑрса

илБӗ:
— Хрманин текенни тата питӗ хӑрушӑ йапала. 

Турӑ кӗнеки ҫинбс ӑна „шуйтан ҫӑнӑхӗ* тенӗ.
— Ну-у-у?—улларӗ карБӑк ушкӑнӗ.

1 — Вӑт сире ,ну-у“. Ну мар ҫав!
Вилме манни малти кӗтесселле ҫавӑрӑнБӗ те, 

пӑт! пот! сӑхсӑхса илБӗ.
— Шӗнше пӗшеш, ашам... Вашпаши!
Авка пралук пек ҫинҫескер, пӗкӗ пекех авӑнБӗ.
— Ҫав храманинпе-иӗнтӗтырра ҫӑвасшӑн?—кар- 

Бӗ ҫӑварне Йемелккен лапБӑк сӑмсаллӑ карБӑкӗ.
— Тин пӗлетни-ха есӗ?—савӑнса кӑшкӑрБӗ Мики- 

та.—Унпа ҫусан пӗр пӗрБӗ тырӑ та шӑтмаст. Шӑтсан 
та пӗр-пӗрБӗ тыррине те ҫиме йурамаст—ӑшБик 
йӑтӑнса анат.

— Ну-у-у?—ҫӑварӗсене карБӗҫ карБӑксем.
— Вӑт сире ,ну у-у“...
— Тийаса килсенех пухува кайса хӑрманинне 

ҫилпе вӗҫттертеретӗп—ҫухӑр^ӗ лапБӑк сэмсалли.
— Халех йал пуҫлӑхин пуҫне кайса иретӗп.
— Кирлӗ мар хрманин,—хӑрӑлтатрӗ карБӑк пу- 

хӑвӗ.
— Кирлӗ мар!..
Алтансем иккӗмӗш хут йурларӗҫ. Пӗлӗт ҫинье 

шур уйӑх темӗнрен вӑтаннӑ пек, хӑш БУХ питне 
пӗлӗт таткисемпе хуплат. Унтан сирет, каллех хуп- 
ланат...

Мукаҫей кӗлеБӗ ^мӗнБе лавпа хормалин ларат. 
Урапи айӗнБе, кукал) пек хутланса, пӗр етем ҫыв- 
рат.

Ӑсли вырӑсла хапхине Бор! туртса уҫрӗ те хул- 
лен, пахБа ҫуммипе, мукаҫей кӗлеБӗ патнелле утрӗ,

Ҫынтан йулиББСн муртан йул тенӗ ваттисем, 
хамӑрта луББӑ муртан йулас марри, Укка. Ҫын 
тунине тӑвас мари?—ыйтрӗ арӑмӗнБен Ӑслӑ Микита.

Мал йенБен, пӗлӗтпе ҫӗр хутшӑнакан ҫӗртен 
ҫӳҫпуҫӗсене тӑмалантарса, ҫ ӳ л е л л е  хӗвел упа- 
ленет.

Микита хура шӗлепкепе кил-картинБе уткаласа 
ҫӳрет. Укахви ӗнисеыпе сурӑхсене кӗтӗве хӑваласа 
леҫнӗ те, урамран кил-картинелле кӗБӗ.

— Мӗн тумалла-ха вара?
— Мӗн тӑвасси,— Микита Бзрӑнса тӑБӗ,-— Епир 

те ҫав хӑрмалинпа тырӑсене Бӳхер марк?
— "^Ӳ^^сен йурӗ, сийенех кӳмест тетӗн вӗт,-—ки- 

лӗшрӗ Укахви.
— Вӑт ҫакӑн пек ҫынна епӗ йурататӑп. Микита 

Укахвине Буп туса илБӗ. —Хад) еп ҫыврам-ха, 
атту каҫхине сахал ҫывӑрнӑ, есир БӲ>>ӗр.

Укахви тарҫине, Путапа, Бӗнсе кӗлете тухрӗ.
—  Ҫак кӑрманинпа тырӑсене Бӳхӗрха.
Путтаппа Укахви кӗлетре БЫлайБен ӗҫлерӗҫ.
•^ӳхессе те уш как натӑ Бӳхерӗҫ: туллине, вирне

пӑри кӗрпине, вир кӗрпине. Кунта Бӳхенӗ 'ьух ха- 
лӑх тыррине Бӳхени мар, ҫителӗклӗ апаБӗ-ҫимӗҫӗ. 
'5ӳхемесӗр ҫӑнӑх ҫеҫ йулБӗ.

— Ӑна пӗҫернӗ Бухне те хушса ҫӑрӑп, —■ терӗ 
Укахви. — Хад) ҫитӗ-ха.

Ӑслӑ Микита ҫемйи ирхи апат ҫиме ларБӗ. Путап 
ҫеҫ ҫук. Ӑна Укахви тутлӑ апат хӑйссне сахал тивӗ 
тесе кӳршелле ӑсатрӗ. Апат ыӗнрен пӗҫернине 
Укахви упӑшкине те каламарӗ. Вал ҫейккӑ ҫӑнӑ- 
хӗнБен пашалусем, кукӑД)-ҫӑмахсем (анБах йӗпли 
мар) пӗҫерБӗ. Микита хыпаланса ҫикелерӗ те сасар- 
тӑк вӑл кашӑкне сӗтел ҫине ҫот! — тутарБӗ те, ҫу- 
мӗнБе ларакан арӑмне тӗртсе айаккииелле ывӑтса, 
урайне пот! татӑлса аньӗ.

Шов!—хӑсса кӑларБӗ сип-симӗс хӑсӑк Ӑсли.
— Ӑш-Бик татӑлса ана'г! Ей, светтуй турӑ. Ах, 

аспати!...
Тӳске пек Бӑмӑр хырӑмлӑскер Ӑсли пӳрт кӗтес- 

синБен кӗтессине урапа пек кускаласа ҫӳрет.
Укахви упӑшки ҫине урнӑ пек хӑрушӑн пӑхса 

илБӗ те, урайне пуҫ хӗҫлӗ ло^! турӗ.
— Савна Микита!— найӑлтатрӗ ӳпре пек Укахви. 

Шуйтан ҫӑнӑхне ҫинӗшӗн пирӗн ҫийе турӑ ылхану 
йаБӗ! Ой, пӗтрӗм!...

— Мӗ-н?—урай варне кусса ҫитнӗ Микита топ! 
БэрӑнБӗ.—Сан ӗҫӗ-и ку?.,.

Микитапа Укахви урайӗнБе уткӑнайса ҫӳреҫҫӗ- 
Пӗр-пӗрне, топ! пырса ҫапӑнаҫҫӗ те хӗлхем йолт! 
сирпӗнет. Ҫур сехет урсан, иккӗшӗ те, лӑпланьӗҪ-

— Тырӑсем пиркийех пӗтрӗҫ—терӗ анБЗХ кӳр- 
шӗрен таврӑннӑ Путап.

Хв. Уй-Хиӑ



Хура сӑнсене, хӗрлӗ сӑнӑпа.
Маттур Романӑв.

Аслӑ Куснар (Куславка р-нӗ) 
йалӗнБе пуранакан Роман Ивапӗ вйр- 
ман ортӗрӗ илсе килсе, БУ:<ӑнсене 
вӑрмаи сахал пзБӗҫ тесе суйса, вӑрма- 
на пуйан Ерхпп Йэванӗпе илБӗҫ.

Маттур та ес, Раман Иванӗ, 
Пуйан%ынна тивлетлӗн пулӑшан, 
Ъухӑнсене вӑрмансӑр хӑваран.
Асту! Вӑрман ху пуҫ ҫине йӑванӗ,
Ун БУх тӗрӗссипехСте калан,
Анбзх кӑшт кайарах пулан.

Ку^ьтестафет.
Ш уркасси йалӗнъе (Сӗнтӗрвӑррн 

р-нӗ> УБЪ"Тлӗсем хут пӗлменнисене 
вӗрентес тӗлӗшпе шм те тӑрӑшмаҫҫӗ. 
Йалта 30 ҫьн йахӑн хутла пӗлменни- 
сем. Ҫапах ликпунт уҫмарӗҫ.

^^Пилӗк^^ҫуллӑх" виҫҫӗмӗш ҫулне 
Тӗттӗмлӗхе тӗппех пӗтермелле,
Нимрен ытла Шуркасси йалне 
Пукҫир ҫине ъасрах пирн илмелле. 
УЪБИтлӗсене аспуккӑ памалла.
К, У, %  Т, Е, С, Т, А, Ф, Е, Т, Ӑ 
Саспаллисемпе паллаштармалла.

У й у к .
Алтанкассинъе (Елӗк р.нӗ) хут пӗл- 

меннисем пит нум*й. Весене вӗрентес 
тесе хваттер те тупнӑ. Пӗрре ликви- 
таттӑр пырса карӗ те, урйх пырса та 
курмаи.

Алтанкасси тӗттӗм йал,
Тӗттӗм-йал та мӗскӗн йал:
Хут пӗлменнисем нумай,
Вӗренмехҫке ҫуккӑ май,
Ликвитаттӑр пырсат,ъӗ.
Халӗ тарса пытант)ӗ.
ЙалсовеТ)ӗн куҫӗ ҫук,
Ӗҫӗсем те ун „уйук“

Вӑрман...
Тавӑшкасси (Ҫӗрпӳ р-нз) йалсовеъӗ 

вӑрман хатӗрлеме пайан кунъден те 
пӗр ҫын йаман.

Ех, вӑрман, вӑрман, вӑрман,—
Пире вӑйхал паракан,
Мӗншӗн есӗ хуйхӑран?!
Сана касма ҫын йаман.

План ,
Сарпа касси йалӗҫтӑвкомӗ (Ш уп. 

р-нӗ) ку  таранъъен те ҫуракн планне 
туман. „Хуъахмат“ колхосӗ те ҫавах.

Таҫта, сивӗ тунтӑрта 
План ҫӳрет йура сирсе,
Унӑн хырӑм выҫӑ тет,
Ҫур пуласса кӗтет тет.
Сарпа-касси йалӗнъе

Хӗвел мӗнрэн кула??
Коппинсойусӑн 10 пнн метр маттери аха^ выртнӑ.

\  > /

Х ресъ ен . йытӑ утӑ кулн ҫинъв выртяӳ, хӑй тв 
|имест, ы тти с» н в  Т0 ҫитермест, тетъӗҫ. Йьпӑ теве 
ваттисем коппинсвйуе правлени, ъ<>внӗсенв каланӑ 
икквн.

Колхос хытӑ ҫыврат, тет. 
Ҫураки планне тума 
Тӗлӗкре те курмаст, тет, 
Вӑл та ҫура кӗтет, тет.

Тороней П.
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АШӐ ВЫ,1̂ АН ш ы ;р[а1
Пӗр'йалта1[вӑрӑм ГҫӳҫлӗДкӗске 'ӑслӑ пуп пурнат, 

■ӑл... Бнмӗрха, вулакансем, пытарса тӑрас мар, 
тӳррипех каласа парас. Мӗн пытарса тӑмалли пур 
пулнӑ ӗҫ ҫинБвн? Акӑ вӑл истори;

Каиаш районӗнье Йантиккӑвӑ йалӗ пур (илтнӗ 
пулӗ?) Илтнипе ҫеҫ мар унта кайса пӑхас пулат. 
Курса ытарма ҫук вӑл йала. Илемлӗ йал, ҫутталла 
туртӑнат. вӑтамсем колхос тунӑ. Пӗр-
лешсе ӗҫлеҫҫӗ, хӑйсен пурнӑҫне тата аванлатма тӑрӑ- 
шаҫҫӗ. Кӑҫал ҫуракине трактӑрсем килеҫҫӗ вӗсен 
районне.

— Тайош хурҫӑ лаша! Толой тӗн сӗрӗмӗ!—теҫҫӗ 
малта пыракан хресБенсем.

Йалта Бирхӳ пуҫне тӑратса, ӗлӗкхи хӗнхурлӑ пур- 
нӑҫа астутарса ларат.

— Тан, тан, тан-н!—тарӑхса Бӗнет вӑл халӑха.— 
Тан, тан, тӑнкӑл—танн!

ХресБенсем тӗи сӗрӗми сийенне сиссе ҫӳреме пӑ- 
рахрӗҫ Биркӗве.

— Ҫӑва патне кайтӑр, ним усси те ҫук, сийенӗ— 
шутласа та кӑлараймӑн,—теҫҫӗ вӗсем пухӑнса ларнӑ 
Бухне.—Ӗлӗк те хамӑр тӗттӗм пирки нумай ҫӳренӗ.

Ҫпектаккӗлсем лартаҫҫӗ, кӗнеке-хаҫат вулаҫҫӗ, 
пухусене ҫӳреҫҫӗ, пӗр сӑмахпа каласан йӗркеллӗ 
пурӑнма тӑрӑшаҫҫӗ. Кӗлле ҫӳрекен ҫук. Вот карБӑк- 
сем те сиснӗ, ҫӳремеҫҫӗ вӗсем те.

Аптӑрат Йантиккӑвӗ пупӗ Сокколов Кавҫили, тӗр- 
лӗрен хӑтланса пӑхат, акитатси тӑват, харатса та 
пӑхат:

— Вилсен вутра ҫунтараҫҫӗ кӗлле ҫӳремесен, астӑ- 
вӑр, жнттихрис хыҫҫӑн ан кайӑр, —хӑрата! вӑл. 
Хӑракансем ҫук.

—- Ан супӗлтет,—теҫҫӗ ӑна хирӗҫ,—ҫук туррупа хӑ- 
ратаймӑн пире, ӗлӗк те улталаса пурӑнтӑн. Пухусем 
тума пире хваттер кирлӗ, тасалха есӗ хысна ҫур- 
тӗнБен. Сокколов пуп хваттерсӗр тӑрса йулат. Хват- 
тере йаракан та ҫук.

— Турӑ патӑр сана ӑшӑ хваттер,—систереҫҫӗхрес- 
Бенсем, —Турӑ пурне те сӑмахпах тума пултарат вӗт 
вӑл? Йӑлӑн та (кӗлтума ӑста) турӑ ҫурт туса парӗ-и 
теи?

Кулак ъирӗ.

—  Кулак: Йулташ хвершӑл, тархасшӑн пӑхса йар  
ӗнтӗ мана.

—  Хввршӑл: Мӗн Бирпе Бирлерӗн ара?
—  Кулак; Пыр Бирепе. С«с ҫӑтнике антӑрарӑм ҫкӗ.

Мӑъкаш

Турӑ|^ҫинБе нумай шанБӑк ҫуккине аван пӗлҫт 
вӑл Сокколов пуп, хресБенсене ҫеҫ вӑл, Бвйепҫ, 
„турӑ ҫине шанма“ вӗрентнӗ.

— Турра кӗлтӗвас пулат, турӑ парӗ.
ХаД)ББен ӑна „турӑ“ мар, турра ӗненекен хрсе-

Бенсем, вӑл „вӗрентнӗ тӑрӑх“ пулӑшса тӑнӑ. Халҫ 
ӗнтӗ пурнӑҫ урӑх, |ҫутӑ ҫӗнтернӗ май, тӗттӗмлӗх 
пӗтсе килет.

Ҫиленет, конешнӑ, Сокколов пуп, халӑха та, (ук 
„туррине„ те ҫиленет.

— Наврйат-ли есӗ мана пулӑшӑн,—сулат вӑл ал- 
лине ҫук турри ҫине.—Наврйат-ли!

Халӑха’хӑратма шут тытат, ҫавӑнпа пӗрлех Ка- 
иаш Рӗкӗн атӑмпайне те „сехрине хӑпартас- 
шӑн“.

— Укҫа памасан, Борт-ли, ӗҫлеме,—шухӑшлат вӑл 
матӑшкипе, -  хваттер ҫук, ку пӗрре,—хуҫса хурат 
пӳрнине—ҫынсем Биркӳве ҫӳреме пӑрахрӗҫ, йавӑл- 
сем,—сӑптӑрат вӑл вӑрӑм ҫӳҫне,—турӑра шаньӑк 
ҫукне епӗ такҫанах пӗлетӗп, ку виҫҫӗ,—тӑратат вӑл 
карттин ҫинБи „Саваоф“ пек пуҫ пӳрниве.

— Усси ҫук?
— Ҫук.
— ШанБӑк ҫук?
— Сталӑ пыт пупран тухас яулаЕ
— Такҫанах тухмалла.
Хут илет те атӑмпайне ҫакӑн пек сайавдени ҫыреа 

парат (вырӑслах пиБетлетпӗр).

В Канашскнй районный адмотдвл.
Служятель иульм 
церкви с. Янтиковв, Ка- 
В8ШСКОГО рвйояе, Свм- 
лова Гввриила.

З а я в л е и н е .

Зв ивиыениеы квартиры и зв халатное отнешенив к 
царквн верующих групп, прекращаю слушбу в еввв Ж- 
тикове с 25 сего ноября месяца и по сеыу прошу аи- 
вавный адыотдел снять ыеня с уяета.

Служитель культа ГаврИИЛ СОКОЛОВ.

5утак,-~вҫутки ‘Сокколов пуп, хӑш-пӗрГпупсем 
иек, «епӗ ӗлӗк ӗненеттӗм, халӗ ӗненме пӑрахрӑи» 
тесе тӑмаст (пупсем хӑйсем те ӗненменнине пурӗ- 
нӗрех халӑх пӗлет терӗ пулӗ), «Хваттер ҫуккнпе, 
тата ӗненекенсен ушкӑнӗ ^Биркӗве^ ҫӳременннпе» 
УББОтран тухатӑп тет.

— Укҫа памасан, Борт-ли, ӗҫлеме!
Атӑмпайӗ ӑна уББОтран кӑларат, конешна.
-— Пошалстӑ! Ҫитӗ ҫынсене улталу!
Йантиккӑвӑ халӑхӗ те савӑнат, икӗ хваттер иуш*'

нат, пӗри ун хваттерӗ, тепри Биркӳ, хӑт клун ту. 
хӑт шкул уҫ.

— Сирӗлтӗрех пиртен,—теҫҫӗ кулкаласа. Шыр* 
ухмахсене.

Унӑн Бӑнахах урӑх вырӑн шырама шухӑш 
пулас.

„Йантиккӑвӑра^^ӗҫлеме 'йарӑнап“ тенӗ. Урӑх йал1, 
тӗттӗмрех кӗтессе кайса тӗн сӗрӗмне сарма шухӑш 
пур п р а с , ан'ьах тупайӗ-ши вара „ӑшӑ вырӑн?“- 
Мӗншӗи тесен йал ҫуталса пырат, тӗттӗм кӗтессем 
пӗтсе пыраҫҫӗ, тӗн сӗрӗмӗ ҫухалат. Ҫапла мар-»’ 
вулакан?

| .  Йвмвин.



Пухалтерирв.

— Вӑхӑт пит хӑвӑрт малалла 
кайса пырат. Пирӗн пӑланне ок- 
тапӗр^йӑхне те ҫитей.чен, 1931-ӗш 
ҫул самса тӑрнех пырса лзрна. 
Тӗлӗнмелле!

Ах, шелмӑ.
Тапакпа ҫпек5*я,антси тӑвасся 

■•тме пӗлмсҫ. Вӑл гӗлӗшпе Тӗпӗҫ- 
тӑвком йышӑннӑ постановлеяиЯе 
иурнӑҫ» кӗртмеллех.

— Ма есӗ ху 7 пуса илнӗ та- 
п«ка 2 тенке сутатӑн?

— Халӑх укҫине мопилнсатсиявс 
тетӗп.

Вӑл хӑй майлӑ сыхлана?.
— Пол)Шевиксем кашни ҫулях 

•ӑрҫӑ пулат те, вӑрҫӑ пулат, тесе 
еехреме хӑпартаҫҫӗ '

— Кашни ҫулах вӑрҫӑ пуласси 
ҫинБен асра тытса сыхлӑх ӗҫне 
ӳстерме хушаҫҫӗ ҫав.

— Апла та... Кашни ҫулах 
20-шер пӑт тӑвар хатӗрлесе^ ху- 
ма пит йывӑрҫкеха: илнӗ тӑвар 
ампара мар, сарайнете вырнаҫай- 
мӗ апла.

Кӗнъелерте.

мвн. Ҫулсем тӑрӑх майаксем ларт- 
са тухрӑри?

— Уншӑн пулсан пирӗн ӗҫсем 
лайӑх пыраҫҫӗ. Майаксене епӗр 
1927-мӗш ҫултах лартса тухнӑ.

Аме^ь
-  Тярлаттаракан ама.ъ мсн йат- 

лӑ ара?
— Йӗплӗ ҫӑмах йатлӑ. ВӑлТта- 

кама;та тарлаттарат.

К ӗ н ъ е л е п е .

Ларма сирӗн пата килес терӗм. Килте сӗрӗм тиврӗ. 
- Сӗрӗм?! Пуп пырса кайрӗи мӗн?

Ой, мӗн ишӗлсе анБӗ ара 
леш пӳлӗмре. Ҫурт Ботренсех 
карӗ.

— Ҫӗмӗрлмелли йапалах мар. 
1930—мӗш ҫулхи отбог ӳкнӗ.

Пулӑшнӑ.

Рак Бирӳнтан мӗнле хӑтӑл-

— Хура хӑма ҫине ӳкнӗ хыҫҫӑн.

Вӑл иу;ьанмас1Р.

Хӑлле ҫилтӑмаи ҫанталӑкра 
вдкйаканевм нумай иула-

Шупашкар хула копператти- 
йӗн прикашъйкӗсене сут тунӑ 

хыҫҫӑн

— Ҫав тери сивӗ. Сирӗн прн- 
кашБэк картуспах ҫӳрет, ҫӗлӗк 
тӑхӑнмаст.

— Ҫӗлӗк тӑхӑнма хӑрат. Вӑрӑ 
ҫиное ҫӗлӗкӗ ҫунат тенине нлтнӗ 
вӑл.

Веьъ^рта.

— Пӳҫма ҫӑватӑни есӗ?
-- Ҫаватӑпҫке.
- -  Ҫӑваймастӑн пул) ҫав.
— Ҫӑвайманни ӑҫтан паллӑ?
— ПылБӑклӑ шухӑшсем нумай- 

ран.

Килӗшмен йапала.
Ш упаш карт» ҫуртйӗр к«1 *грат- 

чивӗнъе пай укҫине тӳллеса татман- 
иисем нумай.

— Хваттер килӗшми пулБӗ.
— ЛайӑхБӗҫкеха сан хваттерӳ.
Мӗншӗн килӗшмест.
— Пай укҫи тӳллвттере««ӗ.

..Тӗлӗнмелли ҫук“

— Ма ӗсӗр, иншенер йулташ- 
сем, 5зваш кино ҫуртне туса нӗ- 
термесӗрех ҫурӑлса каймалла ту-
рӑр?

— А—а вӑл нимӗн те мар. Ана 
халӗ йусаманиҫха. Йусанӑ хыҫҫӑи 
ҫурӑлнӑ пулсан, питех марББС-

«Унӑн ӗҫӗ.

— Еп ыранхи тулмалли ӗҫе на- 
йанах турӑм.

— Мӗн турӑн?
— Ыранхи вырӑние пайан квна- 

тӑп.

Ҫупа к|р.

Кӑҫал кӗркунне ҫитес уйӑх- 
сеиБех «уласран хӑратӑп.

— Ӑҫтан апла пулма пул- 
тарат.

— Ав, хаҫатсенБе ҫыраҫҫӗ: 
по.Бшеаикла ҫураки килет, теҫҫӗ. 
Пирӗншӗн аӑл хӳйхӑллӑ кйркун- 
ие пулат.
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Шампа Михали Кӑвапа Иванӗ патнӗ йанӑ ҫыру.
«Савӑнӑҫ пултӑр сана, хӑйматлӑх кӗр}4 ^Йепле 

пурӑнатӑн? Нумай пулат сана курманнн. Елӗкхи 
саманара псрле ҫӑкӑртӑвар ҫинӗ, пӗр сывлӑшпа 
сывласа пурӑннӑ,—халӗ сан кӑмӑлу теплеББӗ вара? 
Ман пурнӑҫ пит наьарланса пырат, куллен-кун 
такӑнса пыратӑп. Хупларӗ мана „кулак" йзбо. 
Хырӑма курсанах—«ав кулак—клас тӑшманӗ», 
теҫҫӗ. Ӑҫтан кулак пулатӑп епӗ? Нихӑҫан та ҫынпа 
ҫапӑҫман, ҫынна усал туман, турӑ ҫуртне йаланах 
ҫӳренӗ, пЗБӑшкӑсене иихӑҫан та кӳрентермен, ҫук 
ҫынсене (ьухӑнсеие) вӑй ҫитнӗ таран пулӑшнӑ. 
Сӑмахран, Бухӑнсем выҫӑ аптрасан, вӗсене выҫӑ 
вӗлересшӗн мар пулса, вӗсен ҫӗрӗсане вун-вуникӗ 
ҫул таран мала тара илсе укҫа парса хуни темӗн 
Бухлӗ те пулнӑ; Бухзнсене выҫӑ лартасшӗн мар 
пулса, вӗсен акнӑ тыррисене хӗллех укҫа парса 
илсе хуни те пулнӑ. Макар арӑмӗ аБисемпе выҫӑ 
аптӑранӑскере ҫурпилӗк сӗлӗ вырмаллах сысна 
пыршн-пакартине парса йатӑм. Манӑн темӗн Бухлӗ 
те ун пек БУхӑнсене пулӑшни. Комуннссем ӑна 
хисепе хумарӗҫ, сас прависӗр хӑварБӗҫ. Пурӑкса 
пӑхха ку Бухне сасӑсӑр. Ни, тпру! ни, ну! Арӑ«па 
аБЗмсене права пама май килмӗ-ши тесе, халӑх 
суБО урлах арӑмпа уйӑрӑлса пӑхрӑм, аБасем ман- 
ран откас туса хаҫат урлӑ йевитлерӗҫ, аньах 
нимӗн усси те пулмарӗ. Уйӑрӑлнӑ хыҫҫӑн хам арӑм 
паше тарҫа (рапотнӗке) кӗрсе пурӑнтӑм; патрак 
шутне кӗме шутланӑ'Ь'бӗ. Вӑл та пулӑшмарӗ, ӑна 
та хисепе илмерӗҫ, хӑйамат комуниссем.

Ҫитменнине иртнӗ ҫул йалта колхос турӗҫ, ҫур 
йал ытла ҫырӑнБӗҫ, пирӗн пеккисене наьар ҫӗр 
ҫине хӑваласа йзБӗҫ. Колхосӗ куллен кун ӳсет, тен 
йалӗпех кӗрсе пӗтӗҫ-и тата. Епӗ те кӗрес терӗм те, 
йахӑнне те йамаҫҫӗ.

— Йалӗпе колхоса ҫырӑнатпӑр та, сан пек клас  
тӑш м анӗ сене  ли кви ти рӑва т  тӑватпӑр, тет пӗркуи 
Ванӳшке Мӗтрийӗ.

Пӗр пӗрБӗ сухялӗ шӑтман, ҫапах ӑна колхос пуҫ- 
лӑхӗ туса хунӑ. Елӗк ман сурӑхсене уйа ҫитерме 
илсе ҫӳретбӗ, пӗр Бӗлӗ ҫӑкӑршӑн таҫта йарсан та 
БупатБӗ, халӗ шӗвилкке кол.хос пуҫлӑхӗ. Ех, 
самана, самана!

Ну, йуратмастӑп ҫке ҫав Ванӳшке Мӗтрипе! Ӑҫта 
ҫӳрет-ши хӗрлӗ автан ҫавӑн пек ҫынсемшӗн?!

Пӗр кун пӗр тӗттем каҫ унӑн сарайӗ хыҫне ҫав 
шухӑшпа пынӑБЪӗ те, аньах шуйттан йытти ура 
хырӑмне ҫыртса ҫурса пӑрахрӗ, аран киле тарса 
ӳкрӗм. Хӑйаматсен йыттисем те тем тӗрлӑ ӑслӑ.

Пӗр кун тата кӗтмен ҫӗртенех ҫаккашкал инкек 
тӗл пултӑм: пыратӑп ҫапла ҫӗрле колхоҫнӗксеи 
анкартипе (авӑн картине) ҫав хӗрлӗ автан шухӑшӗ- 
пех, унталла кунталла пӑхкалатӑп, хуралҫӑ тӗл 
пулас пекех туйӑнат.^ Акӑ утӑ капанӗ ҫумӗнье 
ҫыран хӗрри йенье тӑрат пӗр хӗрлӗ ӗне,—бпсти 
Ванӳшке Мӗтрин ӗни тӗслех. Пуҫлӑх темерӗн шел 
мӑна,—ӗпине утӑ капанӗ ҫумнех кӑкарса тӑратиӑ. 
Пастай-ха, в^ӗрентӗп епӗ сана, терӗ.м ӗнене курсан. 
Нумай шухӑшламарӑм ту.марӑм, тӗртсе йаратӑп 
кӑна ҫыран хӗрриньен ҫырмана. Мок! тунӑ сас ҫеҫ 
илтӗнбӗ ҫырма тӗпӗнбен. Аваи турӑм. Вӗҫтеретӗп 
килелле.

— Атте, пирӗн хӗрлӗ ӗне кӗҫӗр киле таврӑнай- 
марӗ; таҫта выртса ҫӗр каҫӗ ӗнтӗ вӑл?—терӗ мана 
хӗраБЭ киле ҫитсе кӗрсенех.

Ҫавӑнтах ман ӑша пӑшӑрхантаракан шухӑшсем 
кӗрсе кайрӗҫ. Хам нимӗн те шарламастӑп.
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— Ей, клас тӑшманӗ! Мӗншӗн выдӑхна Бипер 
пӑхмастӑн,—ӗкӳ пирӗн анкарти хыҫӗнБи ҫырмана 
кайса вилнӗ вӗт?—терӗ ирех тепӗр
кунне пӗр колхоҫнӗк.

Ҫӳҫ-пуҫ виреллӗ тӑрса кайрӗ кӑна илтсен. Пӑх 
ӗнгӗ; хам ӗнене хамах вӗлертӗм. Кӑмӑл тулса ҫит- 
нипе Бупса тухатӑп сарайне ҫакӑнса вилес шутпа, 
анБах  вӗрен шел пулБӗ.

Мӗнле пурӑнмаллаха, малашне те капла пулсан? 
Тарас пулӗ тетӗп, хӑйматлӑх кӗрӳ, ликвитирӑват 
туса пӑрахзББСн ӑҫта та пулсан куҫ курман ҫӗрех. 
Тен ӑҫта та пулсан колхосра, йе совхосра сысна 
кӗтме кӗреймӗп и. Аньах сыснапа кзБака пек усал 
выл)ӑх та ҫук, пӗр Буима тытӑнсан хӑваласа та 
ҫитес ҫук; хам хырӑм пирки епӗ ку ӗҫре те йӳ- 
рӑхлӑ пулас ҫук. Мушӗт трактӑр парӗҫ, трактар 
ҫине ларса вӑрӑм пушӑпа шартлаттарса хӑваласа 
ҫӳремелле пулӗ. ;Есӗ йепле шутлатӑн, хӑйматлӑх 
кӗрӳ? Ҫырса пӗлтер, пушалӑс'ӑ, ликвитирӑват  

тӑвя5Ъвй> урӑхла каласан,—ҫуркуннеББ^н-
Хурлӑхлӑ салампа Шампа Михали». №.

Вутпуҫҫисем.
Л ай ӑх  п уҫэлӗк . Аслӑпатӗрйел районӗнБи РОКК 

орканисатсийӗ мӑйне пӑрнӑ та, Бзшлаттарат ӑйха. 
Пур пек йапаласене: 400 тенкӗ укҫа, тӗрлӗ кӗнеке- 
шурналсене пуҫ айне пусарсах хунӑ. (Фейӑ)

Ам пулаттори пе  мунъа.^ Йӗпреҫри пул)нитсана ху- 
ра кӗртенпех ремонт тӑваҫҫӗ. 5 ирлисене пӑхакан 
вырӑн хреҫБен мундинБен те пӗБекҫӗ. Ремонтне 
пӗтериББбн тата миҫе хура кӗркунне пуласси пал- 
лӑ мар. (Аҫури).

Ш ӑн такан  у ъ и ттӑп . Шупашкар районӗньи 5ӑрӑш - 
касси ут-.итӗлӗ Топрыиин вӗренекен ЗБасене, нака- 
сани йӗркипе,:20-25 кратӑс сивӗ ҫине кӑларса шӑн- 
тат. Ш ӑнтаканубиттӗлесотвос инҫпектӑрӗн ӑшалан- 
тарса йамалла.

Вы л]ӑх  витипе кино. Канаш хулинБе Сыхлӑх ҫуртӗн- 
Т,ен выл)ӑх вити тума тытӑннӑ. Тӑвакансем ҫурт 
пуҫлӑхӗсемпе хуликансем. Ыгла та сивӗ, таса мар, 
тет вӑл ҫуртра, ҫавӑнпа та халӑх унта кино курма 
ҫӳресшӗн мар. Вьпъӑхсене вӑл ҫуртран хӑваласа 
кӑларса, Шивотновотсойус аллине памалла.

К аъ ар  мар . Шупашкарти профшкол йусаса панӑ 
трийӗрпа „Ҫӗнӗ вӑй" колхосра икӗ ҫын пӗтӗм вӑй 
па кӗрмешсех икӗ кун хушшинБв 8 пӑтщӑрлӑх та- 
сатнӑ. Машшинне пит наьар йусаса панӑ, теҫҫӗ. 
Тӗрӗс мар ӗнтӗ ку—нзБар мар, пит йапӑх йусаса 
панӑ, темелле.

Пӗлтӗрхипо кӑҫалхи . Кипек-кассинБе (Шуп. р-) 
комсомолӗссемпе пионӗрсем иртнӗ хӗлле тимлесех, 
укҫа парсах, пухнӑ уттилсырйо йалта саланса выр- 
тат... кипекленсе кайма пуҫланӑ. Ҫавна пухакан 
Кнпек-кассинБи ҫамрӑксем хӑйсем те кипекленсе 
кайма пуҫламанши? Пӗлтерӗрха пнре.

Вӑрнар районӗнъи йулаш ки  арм ан  хуҫи . Вӑрнар райо- 
нӗпе те пӗр епӗ анБах арман/хуҫи шутӗнБе тӑратӑп, 
тет Пуканкӑри Ентриккӑв Порис,—м}ҫей ваД)Л)И 
усраҫҫӗ пулмалла мана, мӗншӗн тесен налокне те 
бухӑнсен шуБӗпех тӳлетереҫҫӗ, тет. Ӳпкелешетҫын. 
Муҫей вад)Д)И йулса, науккӑшӑн усӑллӑ йапала пу- 
ласшӑн мар. (Саттурн)



Тункатасем тӑвасси.

Йетӗрие^уБлеспромхосӗ^^ӗҫлемен теме пултарай» 
мастпӑр. Еҫленӗ вӑл: каскасем хатӗрлес утарлӑ 
кварттӑлти сатанийе ик уйӑх хушшинБе 2 проБЪӑн 
ҫурӑ, происвотствӑ канашлӑвӗ йышӑннине 1 проБ- 
Бӑн ҫурӑ ытларах тултарнӑ. Ӗҫлемесен вӑл та 
пулас ҫук.

Есӗр ӗҫлемен теттӗр, Каскасем сахал тунӑ та... 
Хӑйсем тӗ вӗсем (промхосра ӗҫлекенсем) тунка- 
тасемҫке. Унпа та ҫитӗ.

Ҫу вӑрри.

— „Ӑҫтан тупас ҫу вӑрри. Вӑрламалла мар вӗт, 
тет Иӗпреҫ райӗҫтӑвкомӗ.

Вӑл теккапӗрӗн 16-мӗшне ҫу вӑрри хатӗрлес плана 
7 проББӑн ҫеҫ тултарнӑ. Ҫав вӑхӑтрах Шӑнкӑртам 
районӗ 77 проБЪӑн тултарнӑ.

Йурӗ пире Иепреҫ ъӑвашсене. Епӗр Шӑнкӑртам 
районӗнБи тутарсем мар—пире хӳрере те йурӗ, 
теҫҫӗ райӗҫтӑвкомра ларакансем.

Иӗпреҫ хӳрере пырат, тесе йӑнӑш каларӑмӑр 
епӗр. Вӑл хӳрере пымаст, хӳрере... ларат анъах.

Крнттӑклесех пулат.

Пӗр пуҫлӑхран ыйтнӑ:
— Мӗншӗн есӗ хӑна критӗкленине хирӗҫетӗн?— 

тенӗ.
Лешӗ каланӑ:
— Криттӗклекенпе хирӗҫетӗп, мӗншӗн тесен крит- 

тӗк хӑй манпа хирӗҫет, тенӗ.
Апла пулсан та, Шупашкар^Блеспромхосне пирӗн 

крнттӗклесех пулат. Каҫарар ӗнтӗ—йӑли пирӗн 
ҫзвӑн пек те.

Шупашкар уълеспромхосӗ ик уйӑх хушшинъе ҫак 
утарлӑ кварттӑлӑн планне, вӑрман хатӗрлес тӗлӗшпе 
6 проББЗн, хатӗрленине тийесе йарас тӗлӗшпе

проБъӑн тултарнӑ.
Уълеспромхос, плана ун ъухлӗ тултарма та йӑвӑр 

чулнӑ пулӗ сана. Пуринъен ытла промхос пуҫлӑхне 
йӑвӑр килнӗ. Канас пулат йӑвӑр ӗҫленӗ хыҫҫӑн. 
Нумайрах канмалла пултӑр тесе, промхосран кӑла- 
рас.

Туйа!

„Шупашкар туйи, шурӑ туйа“... шур туйапа ҫап- 
малла Шупашкар районӗнъи халӑха вӗрентес ӗҫе 
айхакансене.

Райовӗпе 300 аъа шкул тулашӗнъе ҫӳреҫҫӗ. Пот- 
Росткӑ шкулӗсем 14 вырӑнне 2 анъах ӗҫлеҫҫӗ. Ҫитӗн- 
‘'иҫене 44^проБ'5ӑн ҫеҫ вӗрентме тытӑннӑ.

Иапӑх? Йапӑхне йапӑх та, ытла йапӑхах мар ӗнтӗ, 
Райӗҫтӑвкомра ларакансем хӑйсем хутп ӗлеҫҫӗ вӗт,—  
Унпа та ҫитет.

Хӑйах нурӑк.
Ҫӗмӗрлери хула копператтивӗ яклатсем, аванссем 

пухас плана 221 проъБӑн пурнӑҫа кӗртнӗ. Ҫав 
вахӑтрах хӑшпӗр копператтивсем аванссем пухай- 
маҫҫӗ, аванс тумламӗсене ҫеҫ пухкалаҫҫӗ.

Шупашкарти рапоъБисен ^копператтивӗ плана 
10 проБъӑн кӑна тултарнӑ, Йетӗрнепе Шӑнкӑртам 
райпосем нимӗскер те пухман.
Й![Ҫапла ӗҫсем! Патшалӑхӑн Луковой инҫтиттуъӗнъи
В. Р. Вилйамс профессӑр тунӑ сэнавсем тӑрӑх, хӑйах 
курӑкӗсене утӑ ҫулма тухаБъен икӗ ерне малтанрах 
ҫӑлса тӑкма кнрлӗ. Иртерех ҫӑлса тӑксан, хӑнахран 
та лайӑх утах пула'г, тет. Ҫав копперативсенъе 
ларакансене те срокран малтанрах правленинъен 
ҫӑлса кӑларсан, тен вӗсенъен те ъипер краштӑнсе- 
мех пулма пултараҫҫӗ. Сӑнавлӑх ҫӑлса тӑкса пӑх- 
малла марши, краштӑнсем!

Май килнӗ ЪУХ майлашат.
Ш упаш карти ,Трушӗнӗгсӑ“ ертгл правлеаимъе, 

тата пухалтерин-ъе ӗҫлекенсем ъленсем ва.-уьн панӑ 
па.'Ьттосене, прӳккисене хӑйсем ва/ь-ьи йӳнӗ хакпа 
плсе йулнӑ—хӑп ӗсем ккш ер па.^ьтто, хӗрарӑмсем 
прӳккисем илнӗ. Ҫуралман аьнсем кӗпесем
илекенсем те пулнӑ.

—  Ку тумтирсемпе ӗнтӗ 20 „петтилетккӑ“ 
та пурӑнма пултаратӑп. Тата ҫавӑн ъухлӗ илсен 
хамӑн ӗмӗре тӑхӑнмаллӑх ҫитеъъӗ*
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Т А С А Т Р Ӗ Ҫ .

Суйанӑв Пе;ӗрӗпе Каврӑҫ Микулайӗ пайан ирех 
колхос кӗнъелерне кӗрсе карӗҫ.

— Никҫан та капла пулакан маръъӗҫке, йепле 
пул'5ӗ ку, пуху тӑваҫҫӗши, пуху тӑваҫҫӗ пу.ъ,— 
хӑйне хӑй лӑплантаъӗ Састӑп Ҫтаппанӗ.

Суйанӑвпа Микулай кӗнъелерти сӗтел хушшине 
кӗрсе ларсан, пӗр-пӗрин ҫине ӗнепе пӑрушӗ пек 
хире-хирӗҫ к у ҫ р ^  пӑхрӗҫ. Куҫран пӑхнипех калаҫ- 
са илъӗҫ пулмалла, иккӗшӗ харӑс шкапа уҫса пӗ- 
рер ҫӗклем „Дело № “ текен кӗнекесене туртса 
кӑларса сӗтел ҫине кӗлте урапи пек купзларӗҫ, 
Найантарах кӗсре туртайас та ҫук

Ҫӗнӗрен пӗр-пӗрин куҫне йӗплесе илъӗҫ те ик- 
кӗшӗ харӑс: хӑш кӗнекин^еи ӗҫе пуҫлар?—тесе 
тутисене ъӗтретрӗҫ.

Анъах хӑш кӗнекипе сҫе тапратассине кӗтесри 
ъалӑшнӑ кӑмака ним те шарламарӗ. Суйанӑв прет- 
ҫет:а'ӗл майӗпе:

— Тырпул валеҫни ҫинъен ҫырнӑ кӗнекине пӑх- 
са шута илер, вара отъот п)'Л5 ӗ те. ыгтине кай- 
ран та, терӗ.

Каврӑҫ А^^икулайӗ килӗшрӗ. Ӗҫе тытӑнъӗҫ.
Кӗнекине пӗр листӑ уҫсанах кӗнеке варринъен 

пӗр тӗрленӗ хут сиксе тухрӗ. Ку мӗн?—тилмӗрсе 
пӑхрӗҫ.

— пулашки хут ыйтатпӑр: хӑвӑр йалти хрес- 
Ъенсемпе колхоҫнӗксен ҫураки ваӑьд^и мӗн ъухлӗ 
вӑрлӑх тасатмалла, ҫавна пӗлтерсе, ответне 1931- 
мӗш ҫулхн йанварӗн 20-мӗш кунӗъъен пирӗн пата 
тӑратӑр.

Райколхоссойус пуҫлӑхӗ Ҫ е р к у ш к и н .

Шӑши тытнӑ кушак аҫи пек тӗрленӗ хут тӑрӑх 
мӑрласа тухрӗҫ.

— Мӗн шуйттан тӑвас, калаха, Микулай?—ыйт- 
рӗ Суйанӑв

Пӗр шутламасӑрзх, тӗк шӑтман курак ъӗпписем 
пек, ҫӑварне карса:—хӑҫан ҫырнӑ ҫак ху'га?— ый 
трӗ Микулай.

Пӑхрӗҫ хут ҫине. Хуъӗ колхоссойусран, 1930- 
мӗш ҫулта теккапӗрӗн 28-мӗшӗнъе тухнӑ. 
не курсанах, пашалу пек тутинъен пулеметрен 
пулӗ сирпӗннӗ пек, суръӗксене сирпӗтсе, сӗтел 
ҫйньи таракансене пӗршерӗнех тартса пӗтерсе, 
вӑркӑнтаръӗ хута Суйанӑв. Вӑркӑнтарнипех ӗҫ 
пӗтмерӗ. Шур хут татӑкӗ илъӗ—

И-ри РИК-е.
Пирӗн И.Ӗ.К-ри йалсовеъӗ во главе предҫета- 

тӗлйа Салмин и у нашем колхоҫе кте я являйем- 
сии холовам холова, вӑрлӑха, навсекта как пӗл- 
тӗр так и. кӑҫал пӗр пӗръӗ те тазатманни йулман, 
ҫим заверйайӑм тесе алӑ пусрӗҫ. Ҫырнӑ хутпа 
Састӑп Ҫтаппанне сроьнӑй тесех РИК-а ъуптар- 
Ъӗҫ. РИК-а ҫигсенех Ҫтаппан хутне ҫӗлӗк ӑшӗн- 
ъен кӑларъӗ те, пӗр ҫамрӑк аьана тыттаръӗ. Ҫам- 
рӑк 3-53 вуласа кулкаласа;

— Молотсы, вӑрлӑха тасатнӑ еппин, терӗ те 
пӗр пӳлӗме кӗрсе карӗ.

„Вӑрлӑха пӗтӗмпех тасатнӑ, молотсы* тенӗ сӑ- 
мах ҫеҫ илтрӗ Ҫтаппан. Ҫул тӑршипех ку сӑмах- 
ран тӗлӗнсе, йала кӗрсе кайрӗ.

Анъах килте те вӑрлӑх тасатас шухӑш Ҫтаппан 
пуҫне ҫӗмӗрет.

— Мӗнле-ха капла? Ҫынсем вӑрлӑх тасатнӑ, епӗ 
сисмесӗрех йулнӑ? Тӗлеимелле!
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Тепӗр кунне ирех колхоҫнӗксенъен пӗри кнлӗ- 
ренех:—халӑх ҫине тухӑр! Отъот пулат, ҫӗнӗрен 
суйлатпӑр, икӗ хут ан ъӗнтерӗр!—тесе колхоҫнӗк- 
сене пухӑва йӑхӑръӗ.

Халӑх пӳръӗ лӑках тулня. Суйанӑв отъот тӑва'г.
— Малтанах ҫакна калам. Колхосра пурӑнӑҫ 

канлӗ маррине хусамӑрах пӗлетӗр. Пирӗн лашапа 
Тиххӑн кӗсри пӑстойанно вӑрҫаҫҫӗ, кашнӑ кунах 
тапӑҫаҫҫӗ^ Тата ҫамрӑксем ӑмӑртса ӗҫлесе пиллӗк 
ҫурӑма хӑвармарӗҫ. Ну-с, ҫапах та тыррине аван 
г.алеҫрӗмӗр. Анъах ҫиме ҫитес ҫук, акӑ тӗслӗх, 
Сӑсар арӑмне йетакпа ыраш 9 пӑт ҫеҫ тиврӗ.

— Айуй, Петӗр, ма суй!..
— Сана сӑмах паман,—ъарБӗ пуху пуҫлӑхӗ.
— Кив Куҫмана 8 йетакпа 22 пӑт тиврӗ.
— Ара Петӗр кнрлӗ мара ма...
— Ан йӑслӑр тенӗ йӑнӑшрӗ пуху пуҫлӑхӗ.
— Амуртси Ҫтаппанне 17 пӑт та 56 кӗре- 

пенкке.
— Суйат вӑл! —кӑшкӑръӗ халӑх.
— Шута тӗрӗс илмен!—хушрӗҫ хыҫалтан.
— А-руу, Пӗтӗр улӑм, ма шуйатӑн, алӑ шакӑр 

пӑт тишти ыраш пурана кӳртрӗм, шӗлли мӗнӗпе 
103 пӑт пулъӗ. Ҫиме мар патшалӑха пама та ши- 
тет,—селпӳлерӗ тӑкӑнса пӗтнӗ шӑлӗсемпе Сӑсар 
арӑмӗ.

— Епӗр 8 йатакпа 119 пӑтран иртертӗмӗр, 
ма суйатӑн, колхос салатасшӑни? — кӑшкӑръӗ 
Куҫма.

— Суйат, суйат вӑл!
— Епӗ 69 пӑт.
— Епӗ 81 пӑт.
— Ара епӗ те, хам уйӑрӑлса тухнӑраняа та кӑ- 

ҫалхин пек тырӑ туман,—тӗвӗлерӗ Хветут.
— Ан йӑслӑрха, итлӗр,—сӑмах хушрӗ Састӑп 

Ҫтаппан арӑмӗ.
Пурте шӑп.
— Ӗнер манӑн старик темле хутпа РИК-а карӗ. 

РИК-ра писсӑр теҫҫи ҫав, старик панӑ хута вула- 
са пӑхрӗ тет те, йэлӗпех тасатнӑ, молотсы, тесе 
каларӗ, тет. Акӑ старик хӑй те килӗ, хвелшӗн 
суймастӑп. Хӑш кун вӑрлӑхне тасатнӑ, кам тасат- 
кӑ, ма пире ъӗнмен?

— Тытса хупас ӑна хампара!
— Тырӑ тасатмасӑрах актарат.
— Тҫийӗрсӑрах йултӑмӑр.
— Хайне тасатас!
Хурт вӗлли пек йанра'г халӑх пӳръӗ. 

ҫук. Суйанӑв пӗр сӑмах 'ьӗнмест.
— Парӑрха сӑмах, — ъӗтрекен пулнӑ сассипе 

ыйтрӗ Суйанӑв.
—Тавай пире трийӗр!~кӑшкӑрБӗ халӑх,
— Есӗ мошелник тырӑ тасатмасӑр актарас- 

шӑни?
Урам йенБИ ъӳре'5е йанаххи ҫине ъавсаланса 

ларнӑ^ликвитаттӑр ъӑтаймарӗ, сӑмах ыйтрӗ.
— Йулташсем!
Пурте шӑп.
— Епӗр капла шавлаъБен, ӗҫе вырнаҫуллӑ та- 

вӑпӑр. ликвитаттӑрсен совеш-
ъанине карӑм та РИК пуҫлӑхӗ сирӗн йалсовеъӗ-/ 
ҫуртри вӑрлӑхне пӗтӗмпех тасатнӑ, малта пырат 
сирӗн йал, терӗ. Акӑ Састӑп Ҫтаппаиӗ те ҫитрӗ, 
■ӑл та илтнӗ ун ҫин^Бвн.



Т А К М А К .
Микулай патша ъухне 
Ҫӗре тытнӑ улпутсем.
Урӑхла хад) кӑБухне— 
Ҫӗрхуҫийӗ колхоссем.

Ей, йанра, хуткупӑс, хыттӑн, 
Илттӗр савнӑ Пӑраҫук.
Мӗн пур пек ҫӗрсем советӑн, 
Патшан хал) пӗр ъӗп^ӗм ҫук.

Ҫӗр ҫинъе тупӑш курас тӑк, 
Кирлӗ трактӑр—сӑмахут. 
Сӑмахут нумай тумашкӑн 
Кирлӗ савӑт ту-ту-тут!

Тырпул ҫукшӑн ес аптратӑн, 
Савӑтсем тума тӑрсан. 
Тырпула ес йуратан тӑк, 
Иуратсам нуиай пусса.

Пирӗн йалӗ пит аван-тӑр, 
АиБах, ъапӗ ҫуккӑрах. 
Сухапах ха.ъ сухзлатпӑр, 
Ампарӗсем йап йаках.

Сивӗпе Беъек шӑнат вӗт, 
Шйрӑхпа йӑьӑҫ типет. 
Кулака колхос пӑват вӗг, 
Суха пуҫ кунта ҫӗрет.

Хулапа йал ҫыхӑнар та 
Пуршуйа йӑслактарар. 
Кулаксен класне тытар та, 
Тымарпех тӑпӑлтарар.

Кулака ха.ъ, пӗтерер, 
Савӑлпах ҫапса хӗсер. 
Айтӑр, хӑзӑрттӑм ӗҫлер. 
Ҫӗршыва интустрилер!

А. 8.

Хӑҫат „вулакак^.
Ут)Игӗлсем хушшинъе хӑшпӗрисем пӗр хяҫат 

та, шурнал та ҫырӑнса илмеҫҫӗ.
Епӗ пӗрре ҫакӑн пек калаҫува тӗл пултӑм икӗ 

УБИтӗл хушшинъе:
|-мӗш уъитлӗ:--Есӗ мӗнле хаҫатсем, шурнал- 

се:а ҫырӑнса илетӗн?
2-мӗшӗ:—«Беднота», «Учительскӑя газета», тата 

«Безбожник» ҫырӑнса илетӗп.
^м ӗш ӗ—«За коммунистическое просвещение» 

ҫырӑнса илетӗки? Ку хаҫат уъитӗлсене питӗ кирлӗ.
2-мӗшӗ:— Ӑиа ҫырӑнман, вӑл хаҫат .йатне илт- 

мен те. Ун вырӑнне «Учительская газета» ҫырӑнса 
нлетӗп, ку хаҫат та у^итлӗсемшӗн пит хаклӑ.

1-мӗшӗ:—Мӗнле майпа сан пата «Учительская 
газета» килсе тӑрат. Епӗ «Учительская газета» 
ҫырӑнса йатӑм та, пӗр ик уйӑх килъӗ те, кайран 
улӑшса «За коммунистическое просвещение» кил- 
ме пуҫларӗ. Ха.ъ ҫаплах та вӑл килет. «Учитель- 
(кая газетӑна» улӑштарни, «За коммунистическое 
просвещение» тесе, пӗр ҫул ҫитет. Саншӑн «Учитель- 
гкая газета» тухат пулсан анъах, пирӗншӗн улӑшнӑ.

Икксмӗшӗ ним те калаймарӗ, хӗрелсе ҫеҫ кайрӗ. 
'^н еӗн тесен суйат, тата ҫитмепне хаҫат , йатпе 
ге пӗлмест. П. Ваҫ^илйӑз.

О т ъ о т  ҫ ы р а 1 ^ .

■— Ҫапла, ҫапла, „ыолотсы", терӗ.
Епӗ шалтах тӗлӗнтӗм. Суйанӑвпа Кавруҫ Ми- 

%тайӗ пирӗн колхоса тырӑ тасатмасӑрах актарас- 
'пӑн иккӗн йалӗпех, колхосӗпех тырӑ 'тасатнӑ, 
гесе ҫветӗни тӑратнӑ,—тесе пӗтеръӗ ликзитаттӑр.

— Хӑйне тасатас,—кӗрлерӗ халӑх.
Тырӑ валеҫнине тӗрӗс ҫырса пыманшӑн, халӑх 

'г.УшшикБе колхоса салатса йарас шутпа елеклесе 
Ҫуренӗшӗн, колхоса кӗме панӑ сайавленисене 
“‘Шар^уйӑх вырттарнӑшӑн, РИК-е суйа ҫветӗни- 

тӑратнӑшӑн, колхос правленинъен кӑларъӗҫ. 
‘‘Олхосран та сирпӗтрӗҫ. Ӗҫе сут аллине парас, 

йышӑнъӗҫ. Суйанӑвпа Микулайа тытса кай- 
колхоса кӗме ҫӗнӗрен 31 килӗ сайавленн 

^̂ 'Вӗҫ. Ҫапла тасатрӗҫ Суйанӑвпа Микулайа кол- 
'̂*<гран. Сӳпенккв Илаи.

?айонран килнӗ ъыхмрссм тӗ|1сс м«|1-
рисем пулаҫҫӗ.

—  Мӗншӗнха зӑл сулахай аллине хыҫалал- 
ла тытнӑха?

—  Сылтӗп! алли туннне сулахай алли пӗ- 
лэсрен.



Йепле сирес ку йухӑма?
Питӗ пысӑк шухӑш. '^знах йепле сирмел- 

леха ӑна хал^хи вӑхӑтра, т,ухӑнсем, вӑтам 
хресТ)енсем купи-купипе колхоса кӗнӗ вӑхӑт- 
ра. Ӗлӗкрех пулсан татах ҫӑмӑлтарах^ӗ ку 
колхос йухӑмне тӗрлӗ майсемпе ъарса пыма. 
ХаЛ) ӗнтӗ мӗн ҫурални ҫӑвар пурри колхоса 
асӑннӑ Бух нимӗнле майпа та тытса ъарас 
ҫук вӑл колхос йухӑмне. Ана ъарасси ҫур- 
куннехи йухан шыва пӳлсе лартассинъен хӗ- 
нӗ{)ех ӗнгӗ хал,.

Йепле уҫас кулаксем вал,Л)И ҫул? Кулак- 
сен ҫулне колхос йухӑмӗ пӳлсе пырат, кол- 
хос йухӑмӗ кулаксене тӗпӗ тымарӗпех тӑпӑл- 
тарса пӑрахма пулӑшат. Апла пулсан колхос 
йухӑмне ъармаллах ӑна,— тесе шухӑшлат пи-
рӗн кулаксен тусӗ Вӑрмарти райҫӗрпай пуҫ- 
лӑхӗ Ҫемен Крикоръ.

Ант,ах колхос йухӑмне ъарма пит хӗн. 
Май тупас пулат, майне тупсан тен колхос 
йухӑмне ъарма та пулӗъъӗ- Ҫав майне тупас- 
си хӗнӗҫкеха ҫав.

'^ылай шухӑшласа выртнӑ хыҫҫӑн Ҫемен 
Крикоръ:

—  Акӑ тупрӑм,— терӗ.— Ним те мар, ҫав
колхоссемшен керешекене, весене орканисат- 
силекене сирес пула4, вара ӗҫ тин тухма 
пултарат.

Ш ухӑш аван сан, Ҫемен Крикорт,, анъах 
мӗнле пурнӑҫа кӳртӗнши?

Ана та шыраса тупат вӑл. Камха ман аттс-

Й У Р П А

Пушар трушини ъленӗсем йурпа пемелле
вьцъаҫҫӗ тем?!

—  Вы;ьама(ҫб вӗсем. Пиькери шывсем шӑнса 
ларнӑ пирки, пушара йурпа персе сӳнтерма вӗрвнеҫҫӑ.

пе пӗр тӑван пиъъене раскулаъъит тунӑ, 
камха пирӗн йалта колхоссем орканисатси- 
лесшӗн ҫӗр ҫывӑрмасӑр ӗҫлет? Ара йалсовет 
претҫетаттӗлӗ. Ҫавна ант,ах вӗт сирмелле, 
вара хӑйех ъарнат вӑл колхос йухӑмӗ,—тесе 
шутлат вӑл.

'^ӑнах та суйлав камппани те ҫитет. Пит 
аван. Тӳрех хамӑр йала кайатӑп Рӗкрен уп- 
полномоБъӗни илсе. Акӑ вара кӑтартатӑп епӗ 
ӑна Танил Йаккӑлъа,— тет.

Анъах (ҫак ,,анъах“ сӑмах хуплат ҫав) 
Тӗпӗҫтӑвком суйлав камппанине тӑсса теле- 
крам йарат. Телекрам Вӑрмара мартӑн 14-мӗш 
кунӗнъе ҫитет, Ак тата. Ҫемен Крикоръ шу- 
хӑшӗ саланса кайма пултарат вӗт апла.

— Епӗ ҫуррине туса пӗтернӗ ӗнтӗ, тесе 
суйат вӑл Рӗке.

Апла пулсан пӗтӗмпех пӗтеретӗн пулӗ,— 
терӗ Рӗкрен. Ак телей!

Ҫав кунах вара каҪпа Ҫемен Крикоръ 
Мӑнҫырмара суйлав туса иттерет. Суйлава 
ҫакӑн пек хатӗрлет вӑл. Кулаксене, карма 
ҫӑварсене:

—  Есӗр пурте пӗр саспа: ,,пире Танил 
Йаккӑлъӑ кирлӗ мар, “ ... тесе кӑшкӑрӑр, тет.

Лешсем вара пухура:
—  Кирлӗ мар, кирлӗ мар... мар... мар!тесе 

ҫухӑраҫҫӗ мӗн пур вӑйпа.
Вӑт савӑнӑҫ! Телей! Тинех Ҫемен Кри- 

коръӑн кӑмӑлӗ тулТ)ӗ, йӑл кулса илт,ӗ вӑл 
сӑмса айӗнъен.

Ак ҫапла хӑтӑлъӗ вара Ҫемен Крикоръӑ 
колхос йухӑмӗнт,ен. Ҫемен Крихорт,ӑн сыл- 
тӑм сулӑнТ)ӑк урапи ҫапла йӗрпе т,упрӗ.

Ҫӗнӗ состав Танил Йаккӑлъӑ пек колхос- 
семшӗн тӑрӑшмаст, кулаксем ҫине те тӑрӑк- 
маст. Йалӗҫтӑвком ҫекреттарӗ Кури Ваҫҫилт,, 
претҫетаттӗлӗ Йермолай Никколайӗв Лешкас 
Мӑнҫырмари 67 кектар клевӗре выл)ӑх йарса 
ҫитереҫҫӗ те, 6 пусӑллӑ уйран 3 пусса ку- 
ҫаҫҫӗ.

Ҫӗр вал,еҫнӗ ъух кулаксене лайӑх ҫӗр те 
параҫҫӗ, клас | ҫулйӗрне пӑсаҫҫӗ, вара претҫе- 
таттӗлпе ҫекреттарӗ иккӗш те йалтан тухса 
тараҫҫӗ.

Ҫемен Крикорт,ӑн кӑмӑлӗ тулъӗ. Колхос 
йухӑмӗ пӗтсе ларт,ӗ, Ҫемен Крикорт,ӑн рас- 
кулаъит тунӑ тӑванӗсене Кирил Саххарӑва, 
Йаккӑв Антрейӗва тепср хут хӑйсен килне 
кӳртнӗ. Тата мӗн кирлӗ ӑна?

Ман шутпа^ӑна текех нумай кирлӗ мар 
пек туйӑнат. Ана контрол) комиҫҫипе сут ан- 
Ъах кирлӗ курӑнат.

КонтроЛ) комиҫҫи асту, Ҫемен КрикорТ) 
такҫанах кӗтет вӗт. Пат,ура Иванӗ.
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Саттирӑпа кул ӑ ш  литтераттурӑ шурналӗ

МАЛАЛЛА кашни номӗртех йалти стсенӑсем вазди  кулӑшла пӗт,ӗк пйессӑсем 
ҫапса кӑларма тытӑнат.

„Йӗплӗ ҫӑмах хыпакансемпе" „Хут купинъен" пайӗсем пысӑкланаҫҫӗ.
Тата йалтипе хулари пурнӑҫӑн тӳнтер йенӗсене ҫутатакан ытти пайсем кашни 

номӗртех ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ формӑсемпе шӑранса тухмалла.
Совет СойусӗнБи кашни пуштӑ пунктинъех „КАПКӐНА“ ҫырӑнса илме 

пулат.
ХАКНЕ ПӖЛЕТӖР: кашни уйӑха —10-шар пус, ҫулталӑка—1 тенкӗ те 20 пус. 

Ретаксипе кантур атрӗсӗ: Чебоксары, Канашская, 15. Контора (йе ратакси) „Канаш “ .

К А Ш Н И  рапоъъИ; колхоҫнӗк, патрак, ъухан, вӑтам, итле!
Умра хал) 1931 ҫул. Есӗ хӑвӑн хаҫата ҫырӑнса илтӗни?

Х А О А 1 1 1  ¥ О С О  и  ъентӑрта, пилӗк кунта икӗ 
уу I) М 0  А Ш  Л  Г  С и  1)11 П и хут тухакан хӑйӑр хаҫатӑр

„Ъ/1ВАШ ХРЕСЪЕНӖ“  парттипе праБиттӗлствӑн тартс^» пырат.
паха йышӑнӑвӗсене, кӑтартӑвӗсене, ҫӗнӗ саккунсене „ЪАВАШ ХРЕСЪЕНӖ" хапрӑк-савӑтсемпе шахтӑ- 
ҫутатса тӑрат. сенъи ъӑваш рапоБъисен ӗҫӗсемпе пурнӑҫӗ ҫин-

„ЪАВАШ ХРЕСЪЕНЕ“  колхоссен, совхоссен, маш- ъен ҫырат. 
шин стантсисен умри сатаъӗсемпе ӗҫӗсем ҫинъен „ЪӐВАШ ХРЕСЪЕНӖ“ йут патшалӑхсенъи тата 
палӑртсах тӑраЕ Совет Сойусӗнъи паха ӗҫӗсем ҫинъен пӗлтерет.

„■ЬйВАШ ХРЕСЪЕНӖ“ кул)ттурӑ револ)утсин—шкул- „ЪӐВАШ ХРЕСЪЕНӖ“ сӑвӑ-калавсене, ӗҫйалкорсен 
сен, вулав ҫуръӗсен ъеретлӗ ӗҫӗсем ҫинъен кӑ- ҫырӑвӗсене, фотто-ӳкеръӗксене кӳртсе пырат.

ЬӐВАШЛА ПЫСӐК КӐЛЕН1АРА
УР РРТ^РН П И Р Ӑ Г П А  М А П Р Н Т А Р А  Хресъен" хаҫата 1930 мӗш ҫулшӑн ҫулталӑкаҫырӑн-
Л1 О О И Н и Л п  П п Л С П 1 л Г  п  нисене, вӗсем 1930-шҫулта „^ӑваш ла кӑлентар" илмесӗр йул-

нисем патне йаратпӑр.
ХАҪАТӐН ХАКӖ: 1 ҫула— 1 тенкӗ'те 60 пус, ҫур ҫула—80 пус, 3 уйӑха—40 пус, пӗр уйӑха— 15 пус.

Пурне те, Пурне те, Пурне те!!!

„КОЛХОҪНӖК“ хаҫат калаҫат
Пурнӑу хӑвӑртлӑхӗнъен ?н йулӑр!

ҪӖНӖ ҪУЛТАН пуҫласа „КОЛХОҪНӖК“ уйӑхра 8 номӗр тухма тытӑнъӗ.

ХАҪАТ ХАКӖ: ҫӗнӗ ҫултан пуҫласа кашни уйӑха—20 пус, ҫулталӑка 1 тенкӗ те 20 п.

Кашни ъзваш килӗнъех „Колхоҫнӗк^^ хаҫат пултӑр!

Ответлӑ ретактӑр: А. В. Васҫилйӗв

Чуваш лит № 1045. Город Чебоксары, Тии. .М 1 Чувашгосиздата Закдз № 13. Напеч. 6600.



Капла аван хут вӗренме ҫУресен

А|н»«, пвй«и ӗмт* хам ъв|1вт1 иртврев килтӗм, ваи ъврвт ҫитрв. ||вйнв ваишӑн хам еҫев нӑтврв**-


