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П’Ӳ'р 0 к р а т:. С1кес| п)|!ск|^а1тисӑ№па к^рсшк е кглгса хӑеар^ ӗ̂. Хампа мӗнле кӗрешесха?



Ъ ӑ х ӑ м л а к а н с е м ,
— Хут те ман тутана пӑру ҫулласа кайтӑр, 

хут кутӑн ҫакӑр— ҫырлахмастӑп епӗ -йӑхӑмҫӑ тав- 
рашпа. '5 ӑхӑмҫӑ, вӑл, мана ^ӗрене ларнӑ,—пуҫла- 
еа йа^вӗ Хветӗркке муьи вӑрман ӗҫлесси ҫин-§ен 
тӑватӑ сехет токлат итленӗ хыҫҫӑн.

— 5 ӑхӑмҫӑ лаш а вӑл усал арӑмран та хытӑ 
тарӑхтарат ҫав...

— Пошалстӑ, Ҫименкке хӑта, ан кала ес мана 
лаш а ан-вах тесе. 'Ҫ)ӑхӑмҫӑ вӑл ҫынра та нумай.

— Ха-ха-ха! Ҫын -^ӑхӑмҫӑ пулати?
-  Ес тата '§ӑхӑ, сысна, куш ак хӳри '§ӑхӑмҫӑ 

тейӗн,— ахӑрса йа-§ӗ Тӳнтер Ҫименкке.—Лаш а те- 
сен татах та пырат. Епӗ хам та курнӑ. М ана ул- 
шуҫ '§ӑхӑмҫӑ лаш а тыттар-§ӗ. Хӳринэ ҫавӑрса тӗвӗ- 
лерӗм те йара патӑм вӑрмана. Тийерӗм. ,Н о  арӑс- 
лан куҫӗ!— йӑпатап лашана. Ҫук, шывмаст лав. 
Лашам ман лупаш ка пек хӑлхисене выл^^ьатса 
сылтӑмалла уртӑнат. „Посипкӑпа“ ҫурӑмран^ илеп. 
Ман посипки те лайӑх: кашнӑ пӳрне урлӑшӗн-йе 
тӗвӗ. „Туртаймас'г, йӑвӑр, терӗм арпаллӑ ӑсӑмра. 
Пушатас. Пӗр пӳленккине илтӗм, туртмасг, иккӗ 
илтем—туртмаст, пӗтӗмпе илтӗм, татах туртмаст. 
Проппал пашка, шутлап ӑшӑмра.—А-а! Есӗ апла! 
Лотӑрни'5ӑ'г!—илеп айакран та, ҫурӑмран та. Ҫук, 
татах туртмас'!'. Таҫтан аса кил^^ӗ хырӑм айне вут 
хурасси. Кӑпӑр-капӑр кут айне хунӑ улӑма ил те 
■§ӗрт йар^ Пӗкӗсем ҫунса пӗте^в-бен тапранмарӗ_ вы- 
рӑнтан. Йупах ■гыхаранпа ӑшӑ курман пек  ̂ пӗҫҫи- 
сене ратио йупи пек '§армакласа тӑрса ӑшӑнат. 
С асартӑк кор!—тапранса кайрӗ. Аран тытса '§артӑм 
хӑйаматэ! Йарупланпа хуса ҫитес ҫук. Каллӗ-маллӗ 
уттарса пӗтӗмпе тийерӗм —туртат, плут! Ҫитрӗм 
киле. Ҫапла вӑл '§ӑхӑмҫӑ лашасем.

— Л аш ара ан^^ах мар пу^ь вӑл. Есӗ, Ҫименкке, 
ан ҫилен те хут те, ху та -ьӑхӑмҫӑран та '§ӑхӑмҫӑ, 
вӑрман ӗҫлеме кайассин-§ен...

—  Ес мана аньах куран!^ Ак тата Михалкк; 
йури супӑ^ шывӗ ӗҫсе халсӑр пул^^ӗ!

—- Мана ту4)ккӑ куран! Петӗркке  ̂тата шӑнн 
улӑмпа йури лашана '§ӗкӗрене йертнӗ!

— Йеххимкка тата...
— Есӗ ху лашуна...
— Тимкка...
— Караҫҫи тухтӑртан... ним имҫямне пӗлмехӗн! 

йантрарӗ пуху клиҫҫӗр шывра ишсе ҫӳренӗ пек.
■^ӑнах та хама та ҫилҫуна, „йаруплан“ пуҫ тӳ 

пипе хӑлха '§икки урлӑ йарӑнса ҫӳренӗн туйӑна 
кайрӗ.

— Есир пурте ман ҫийе тӑнӑ,— йыта хӳри па 
■бӗтресе, хӗремесленсех тапратрӗ Виттӗртӑв Ар 
шентти.—Ыттисене курмастӑр. Ав, Ш упашкар ра. 
йонӗн^ьисем вӑрман хатӗрлессине пӳрне виттӗр 
пӑхаҫҫӗ. '5ӑхӑм ҫӑ вӗт! Иетӗрне вӑрманхосӗ 2Ь% 
кӑна тултарнӑ. ^ӑхӑм ҫӑ! Пӑра-ькаври ПурмистрУ 
опйесьӗкпе Комолӑв ӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Пурин айне 
Ҫименккелле вут хумалла. |

— Сана та...
— Вӗсене те.
— П ӗтӗм пех.. малтанхин'5ен те хытӑ ахӑрсӑ 

кайрӗ пуху.
Вӑл пуху мӗн йышӑннине есӗр '5ухлатар пу.т,.

'5ӑнах  та, Хветӗркке му5И калашле, ҫынсем те 
пур иккен -^ӑхӑмҫӑсем. Хӑйсем „йывӑр“, „немоку" 
тесе кӑшкӑраҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах пуш^ ҫунана турт 
ма та хӑйсем хавас мар. Йӳтӗм лайӑх „йӑвӑр“ ара 
вӗсене! Ҫавӑн пек „йӑвӑр“̂ тесе '5ӑхӑмлакансене 
икӗ '^алӑш тӑршӗ йывӑрлӑхпех а̂ л киллениььеи 
кисмелле пула'г. 5 эхӑмҫӑсем „йывӑр“ йутӗмпе ка- 
йалла 'ьакас ҫӗре Капкан лартса хумалла.

'5 ӑхӑмсене тӳрлетекен тухтӑр

Н. '5урпай.

Ш е ф  н и л н ӗ .
- Тавай пуҫтар халӑха, терӗ йалӗҫтӑвком кӗн- 

■Ьелерне пӗр кукӑр ураллӑ, пӑрҫа туталлӑ ҫын 
кӗрсе тӑрса.

—  Есир мӗнлескерсем пулаттӑр?..
—  Ш ефсем... акроном,—кӗскен ответлерӗ вӑл.
П ретҫетаттӗл нумай туртӑнкаланмарӗ.
— Ну, '5уп, Ваҫук, кашни килрех кала: шефсем 

килнӗ, супӑ 1̂  параҫҫӗ те, терӗ вӑл ■^ӗлӗм паклат- 
тарса ларакан исполниттӗле.

Ҫил пекех '5упса ҫавӑрӑн-^ӗ исполниттӗл Ваҫҫа 
йал тавра. Халӑх сурӑх кӗтӗвӗ пекех пухӑнт,ӗ.Ара 
супӑ]% илме вӗт.

Сиксе тухрӗ шеф ҫынни.
~  Н ус-с!. Халӑх, хӑвӑр та пӗлетӗр,^ малалла 

ҫӗре трактӑрпала сухаламалла... Трактӑрсене пу- 
рӑнмӑ МТС-сем тумалла. И вот епӗ по споруукҫа 
н пришол сирӗн патра.

—  Мӗн »ара вӑл МТС?!— ыйтрӗ пӗр мулах- 
хайли.

— Трактӑр в а .^ и  вите кирлӗ, пӗлместӗр-и мӗн.
— Мӗнпе тӑваҫҫӗ ӑна?..
—  Йаснӑ, МТС-на укҫа кирлӗ...
—  Йассун Митти аха.:5 те пуйан вӑл, мӗн укҫи 

памалла ӑна, раскула-ь-бӑт тумалла!

Кӑшкӑра'1' хӑлхи лайӑхах илтеймек Трахвин.
— МТС-на укҫа нушнӑ теҫҫӗ сана, турак кар- '

Ъӑк!.. „ „ ,  I
— Ун пекех ан вӑрҫ-ха, ывалам!—каш карат

кар^^ӑк.
— Мӗн мана ывӑлӑм, тетӗн. Епӗ акроном, то- 

вариш ь акроном,—ҫиленнипе кӑкӑрне -бышсах ҫу- 
хӑрат шеф ҫынни.

— Ну, мӗн ӗрлеттӗр, кам МТС-на укҫа парас 
тет алӑ ҫӗклӗр!

— Пӗри те алӑ тӑратмаҫҫӗ. Акроном к ӑ р к к а  
пек авӑнса илсе: ‘

— А-а-а, есир Совет влаҫне хирӗҫ штолӗ!..
— Ҫук!..
— Совета хиреҫ мар...
— Апла пулсан тӑратӑр ал.^сене?..
Халӑх ирӗксӗрех аллисене таратрӗ. ^
— Мӗн пула'{' вӑл „М^тӑссӑ" тени?— ыйтаҫҫе 

шӑппӑн пӗрпӗрин-5ен ал таратакансем.
— Темӗскерҫке вӑл.
— Кун пек шефсен-5ен хӑтартӑрах пире Микул 

турӑ, теҫҫӗ хӑшпӗрисем.
Микул турӑ мар, урӑххи хӑтартӑр. ^



Пулма пултарат.

—  Хӗрлӗ хӑма ҫин-ьен хура хӑмана пӗр пуеӑм ан^ах тем?

е Т Т ӑ Т.
Калӑпӑр, епир йулташпа иксӗмӗр ^ӗлӗмсене 

ртсе, меттӑт ҫинт,ен калаҫма пуҫланӑ.— Ҫапла, 
пла... петакокӗккӑра ҫавӑн пек меттӑтсем пур, 
пӗпӗр. Ҫак сӑмахсене илтсен трупа пек вӗҫлӗ 
мсаллӑ ҫын та пирӗнпе килӗшес ҫук, йешӗл вӑл 
;нӗ-Аттайра, крупком пухӑвӗн-ве пулнӑ пулсан. 
ӑнах килӗшме пултараймӗ ҫав. Ҫӗнӗ меттӑт ҫин- 
н илтрӗмӗр епӗр унта. Совет суйлавӗ вӑхӑтӗньи 
ттӑт теҫҫӗ ӑна.
-- Суйлав меттӑ-^ӗпемӗнле ӗҫлемелле-ши?—гесе 
тӗҫ кун хыҫҫӑн хӑшпӗри.
— Ку меттӑтпа усӑ курассине петакокӗккӑра 

тартман пулсан, есир Йарантайккӗнӑ шкул пуҫ- 
^ӗньен, Хватейӑвран ыйтӑр, вӑл пӗлет. Ахалӗн 
'Рӗ пӗрех тункаталла ларма тивӗ шкулта.

Хватейӗв ш уьӗпе ак ҫапла ӗҫлемелле: 40 
'зтӑслӑ ҫуттине хырӑм пи-йкеленӗь-йен ӗҫмелле те, 
*на кӳлсе лармалла. Унтан ҫуна ҫине хӑпарса 
малла та,—-ур рах, ур-рах... сторониҫ, сатав.?ьу.

йал тӑрӑх мӗн пур вӑйпа кӑшкӑрса, ҫилҫу- 
лла вӗҫҫе пымалла.

Так ҫаплахи?
^  Ъим пастайха, штопӑ уьӗ ҫӗрӗн выртса 

хӑвӑн аллунта туйа пултӑр.
"  Ҫапла аньахи, тем, тем...
"  Оимха, еккей ҫак шӗвӗр, ан пӳлха? Унтан

урамра утакан пӗр •ьУ-’̂ ӑна ьӗнсе кӳртсе, ӗҫтерен- 
ҫи пекки туса хӗртме тытӑнмалла.

— Кӗлмӗҫ, картешнӗк, картлэ вы.ьаса пӳрт 
лартрӑн, лотӑр!—тесе рак пек сурьӑк сирпӗтсе 
ҫине сиксе ларма тӑрӑшмалла.

— Халӗ пӗттӗр еппин?
— Ху!—тесе каламалла леш ьухӑннин, унтан 

Хватейӑвӑн лашине пуҫӗньен ҫавӑтса шкул кана- 
шӗ ьленӗ патне илсе каймалла.

— Аха, по^атнӑ!..
— Тоттӑҫ, аха мар ҫав, штопӑ Хватейӑвӑн пӗҫ- 

ҫисене ҫӳлӗлле тӑратса кравул кӑш кӑрса пымалла, 
ҫӗр ҫӗмерсе макӑрса йурламалла.

Татах калама маннӑ, штопӑ йалти ватти-вӗтти 
веҫ, лохӑл-лохӑл! тесе алӑ ҫупса кулмалла, Хвате- 
йӑвин ҫаплах ҫухӑрмалла.

— Халӗ пӗлеттӗри, йулташсем, суйлав вӑхӑтӗн- 
ье  ҫӗнӗ меттӑтпа мӗнле ӗҫлемеллине? Ах, петако- 
кӗккӑ та ҫав, ҫак икӗ шӗвӗре  ̂хӑйӗн историнье 
кӑранташ вӗҫӗпе паллӑ туман, ӑ-ӑх аньах...

Ну, йурӗ, йулташсем, меттӑт тупӑньӗ. Хватейӑв 
Совет суйлавӗнье мӗнле меттӑтпа ӗҫленине те 
пӗлтӗр ӗнтӗ. Сывӑ пултӑр еппин!

Ҫапла— хӑшпӗрисен меттӑьӗсем!

Н. Кашлинке.



Ш а л т а х  а п т р а н ӑ .
Аптранӑ тет тем?
— Ш алтах аптранӑ ҫав!
— П аьах  та ҫӳремеҫҫӗ-и?
— Пӗр-иккӗ йе виҫҫӗ-тӑваттӑ кӑна!
— 5 ЙНИХ та?!
— Та, та та та!—терӗм епӗ, шӗшлӗ йевӗр сӑм- 

саллӑ йулташа.
Аптракансем пӗрре мар ҫав: хӑшӗсем калӑпӑр— 

ман кӳршех пур, пӗр майах мухмӑрпа аптӑраЕ 
Пӗр-пӗр праҫник хыҫҫӑн ирхине хыт сак ҫинье 
йӑванса усалланат,ьӗ вара. Кӑт,ухне матки тушек 
мар, хытнӑ сӑкман та сарса паман ҫав ӑна. Аптра- 
нипе татах «топавит» тӑваььӗ- Татах мухмӑр. 
М ӑнтӑр ьирӗ тейӗпӗр кӑна.

Тата хӑш-пӗр пӳрократсем халӑх ыйтусене от' 
ветлессипе аптраҫҫӗ.

Калӑпӑр кулаксем укҫисене ниҫта усрама ӗл- 
кӗрейменнипе аптраҫҫӗ. Сретн,ак пур, йе петн,акӗ— 
колхоҫнӗкӗ перекет кассине хуьӗ те—ш аньӑклӑ. 
Ак тата халӗ тӗнье капиталӗ еккономӗк криҫӗсӗпе 
тошӗ аптранӑ.

Ара тата хӑш -пӗр комуниссемех сулӑньӑк йат- 
не илтсе аптраҫҫӗ. Сылтӑмран тӗртсен сулахайа 
сулӑнаҫҫӗ, сулахайран тӗртсен сылтӑмалла. Такки 
вара аппаланаҫҫӗ, шереметсем!

— О-о-о-о! Ха.ьхи тӗнт,ере ун пек аптракансем 
хӑрах тӑххӑр пӗр пилӗк те пулӗ. Пирӗн пек ҫӳхе 
тирлӗ пашкасем ӑна шутласа кӑларма ьӑнах та 
Ьӑтас ҫук.

Аньах епӗ йумяхлакан аптравҫӑ паьах урӑххиь- 
Ьӗ те. Кӑштах айаккалла пӑрӑнтӑм таха. Ан{-ах 
каларӑм мариха ҫав, пашка ҫӳхе тесе. Но вот! 
Уншӑнах сулӑньӑка ан йарӑр. Каҫарӑрах! Урӑххиь- 
Ьӗ те!..

Ара Лапра-кассинТ)И (Иетӗрне районӗ) Танилӑв 
уьитлӗ ҫав тери аптранине каласшӑнҫке.

Хусамӑрах шутласа пӑхӑр. Танилӑв паьах та 
паҫӑр каланӑ йӑласемпе аптраман еппин, сулӑньӑ- 
ка кайма нарттийтсӑ та мар вӑл. Парттире тӑман 
ҫын та сулкаланма пултарат те полошӗм. Ш кула 
хӗрарӑмсем вӗренме ҫӳременшӗн аптранӑ еппин.

Вӗрентес ӗҫе ҫирӗппӗнех тытӑннӑ мӗн аьи. 
Утарлӑ конешнӑ.

Аньах ҫав тери куштан хӗрарӑмсем шкула ҫӳ- 
ременни пӗтерсе пӑрахнӑ аьана. Мӗн тӑвас тен, 
шуткӑ мар. К^шни кун виҫ-тӑватӑ хӗрарӑм ҫӳрени 
еккей ьӑрм антарат. Хӑй те Танилӑв ҫӳренӗ кӑсене 
Ьӗнме. Йалӗҫтӑвкомӗ те ҫав тери исполниттӗлсене 
хӑвалаттарнӑ. Еҫ тухман.

Пуху тунӑ. Ӑнлантарнӑ. Патшалӑх хушат, ҫӳре- 
меллех шкула тенӗ.

Тем те, тем те каласа ӑнлантарнӑ, конешнӑ. 
Ӑна хирӗҫ хӗрарӑмсем—Тавит Марийех:

— Епӗ ьухӑн, мана нимӗн те тӑвас ҫук, ҫӳре- 
местӗп шкула, тенӗ.

Теприсем:
— Епӗ ватӑ!
— Хуралтӑ тӑрӗньен ӳксе урана амантрӑм— 

уксах епӗ!
—  Манӑн аьасем вав!
—  Пирӗн куҫ курмаст!—ҫаптараҫҫӗ хӗрарӑмсем. 

Ак тамаша!
Пыр та калаҫ вӗсемпе.
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— Йей-йей пулат! Ҫаклантарат райОНО! X 
вӗренмеллех. Хӗрарӑмсем ьӑхӑмлаҫҫӗ,—тесе 
ланӑ вара Танилӑв каллӗ-маллӗ.

Тен выртса та ыйхикилмен пулӗ. Хусамзрахщ 
ласа пӑхӑр. Лару-тӑру питӗ йапӑх пулнӑ снащ,

^Шалтах аптранӑ пайан. Ҫаплах конешнӑ.
Йулашкинт,ен татах кашни вӗренекен пат[ 

килӗрен ҫӳрес тенӗ йалсовеьӗпе Танилӑв. Ҫӳр 
снаш ӳркенмен.

— Ну, Пашкировӑ Мари, шкула ҫӳрес пула- 
тенӗ Мари инке патне кӗрсен.

— Ой, ьипер калаҫӑрха есӗр! Сывӑ мар 
Кӑҫал хӗн курма йертӗм,—тесе йӗрмешнӗ хай 
Ҫав тери авкаланнӑ сыв марри. Куҫ умӗнт,ех ^ 
Инке сывӑ мар. Паллӑ снаш. Упӑшки те:

— Ҫӑкӑр та хам пӗҫеретӗп вӗт. Совҫем апт| 
хӗрарӑм!—тенӗ.

— Ну та, ну та!—тесе тухса утнӑ лешсем
Икӗ аллкне хур аҫи ҫунатти пек ҫапса ахӑл!

нӑ вара сывмаррисем:
— Пултаратпӑр!..
— Ш уҫтаратпӑр!..
Сывах та пулнӑ инке Пашкирӑвӑ, Мику

хыҫҫӑн мухмӑр ьирӗпе аппаланнӑ мӗн. Вӑт тӳв 
кӗрӗк арки. Попропуйккӑ вӗсене вӗрентме.

** *
Хӗл кунӗ. Ҫанталӑк сивӗтнӗҫем сивӗтсе пы 

Ҫурҫӗр йеньен вӗрекен каскӑн ҫилӗ кунсерен 
хӑрса хӑратат. Хӗр упраҫӗсенне урам урлӑ ла 
каҫнӑ хушӑрах, хӗрлӗ пит,ӗсене т,ӗпӗтсе шур; 
Сивӗ хӗл Ван,укпа Сац,ука та, каҫхине алӑкра 
лаклӑ сӑмахсем шӑратнӑ т,У̂ > сӗлеке йертнӗ..

Пурнӑҫ шӑват. Сивве пӑхмаст. Районтан 
хине вӑрман хатӗрлемеллли штурӑмла теш 
прикати пашкаса ҫитрӗ.

*
Пуху. Прикатир токлат шӑратат. Паттӑр 

ҫирӗп сӑмахсемпе кашнинех куҫран сӑхат.
Вӑрман хатӗрлес плана тултармалла. Хӗр 

арӑмӑн, арҫынӗ-кӗрӗмӗ, пурте вӑрман ӗҫлеме!.
— Епӗр хӗрарӑмсем шкула кайатпӑр вй 

сӗрлерӗҫ хӗрарӑмсем.
— Ш кула ҫӳреместӗр ҫав. Хӑваласан та 

мастӑр!—тавӑрьӗҫ кӑсене ик-виҫ сас.
— Рас так-тӑк, марш вӑрмана!
— Халӗ кайатпӑр шкула! Вӑрман хӗрарӑм 

вӑл!— терӗҫ хӗрарӑмсем, йӑвашлааса.
— Кайас! кайас!
— Йарас! Йарас!— ш авларӗ пуху.

•  •Пайан ир хӗвелӗ те ҫав тери илемлен авкал 
са, ликпункт алӑкнелле сӑмсисене хӗретсе утз 
инкесеньен кулса тухрӗ.

Танилӑв ут,итлӗ ыйхӑран кӑна тӑнӑь^бб  ̂
тен, инкесем ланках тульӗҫ ликпунта.

— Халӗ шкула ҫӳретпӗр епӗр, кашни ь)’ 
килетпӗр!

— Вӑрмана тата?..
Ш кула ҫӳрекенсене вӑрмана йамасгпар

рӗр вӗт!?
Е-е-е!— Вӑрманта сивӗ те!

— Вӑт сивӗ те! Паҫӑр ҫӳрес темерӗр те! 
Йурӗҫке, вӗренӗр!



Есӗр пӗлместӗри-миҫе утарнӗк сирӗн колхосра?

(екреттар. Пӗлместӗп. Претҫетаттӗл. Ҫветӗнисем ҫук.

Вӗренетпӗр!
'̂рте майлах кильӗҫ иккен пайан инкесем. 
вӗренӳ.

(сӑргран алӑк уҫӑлса, пӳртелле «сурӑх ури» 
|м пек хӗр пулкки тӗпӗртетрӗ.
 ̂Аҫта кайаттӑр?
Кунта килетпӗр!
Мӗн тума?
Вӗренме!
Есӗ, Мархва, пӗлтӗр вӗреинӗ, виҫӗм кун 

|та  кӑтартрӑн вӗт. Кунта ьисти хута пӗл- 
|сем кӑна.
р п ӗ  те пӗлместӗп, манса кайнӑ. Аттуки вӑр-

|Мана та ҫыр!
|Мана та!
|Ҫук ҫырмастӑп!
■Хута пӗлместӗп те!
1Пӗр кунне пӗлетӗп, тесе вӑрҫрӑн вӗт! 
|Пӗлме...
|Е-е-е! Есӗр вӑрмана кайасшӑн мар иккен, 
Тесем!

пӗлеттӗр, тепре пӗлместӗр! 
та каймаҫҫӗ хӗрсем шкултан. Вӗренес- 

Щереметсем. Пӗрмай йӑлӑнаҫҫӗ:

— Ҫыр та ҫыр!
Шалтах аптрарӗ Танилӑв.
Малтан куҫпа пӑхмалӑх та хӗрарӑм ҫук шкулта.
Халӗ суса кӑлараймӑн. Шкул туллийех авра- 

шаҫҫӗ. Хӑваласа та кӑлараймӑн. Танилӑв та пӗр 
кӗтесре кӑна тапаланса тӑрат. Хусамӑрах шутласа 
пӑхӑр. Ҫав тери пысӑк тоҫтишени вӗт ку.

Ей, шеремет, пурнӑҫ пӗр килмест иккен етемӗн. 
Икӗ майлӑ аптратрӗҫ Танилӑва. Мӗншӗн ҫав тери 
асаплаитарас етемме? Аптрамаст вӗт иитерес? 
Ш утласа пӑхха, вулакан, хӑвах!

Пыл шывӗ пек йухат вӗренӳ шкулта. Хавас ьӗ- 
реллӗ Танилӑв та. Ҫмеккалккӑ пур иккен хӗрарӑм- 
сен те.

Каҫ пульӗ те, ир пульӗ. Пӗр кун иртрӗ. Ерне 
иртрӗ. Иккӗ ҫитрӗ. Ха-ьхи инкесем каллех опьӑ 
суьӗ умӗнье:

—  Куҫ курмаст!
— Айӑк ьнкет!
-— Шӑл сурат! Аьа макрат!—тесе йермешрӗҫ 

халӑх умӗнье.
Пырта калаҫ вӗсемпе!

Н. Майак.



к й й  а .

Л а р с а  й у л н ӑ с к е р с е м .
Хӗвел тавра 

ҫӗр
ҫавр ӑн м ассер ен - 

куллен—
ха-ьхи шутпа

Куратӑп еп
асран кайми карттин 

ҫак тӗньере: 
хӑш не полит,

хӑшне пӳро,
хӑшне комҫут,

хӑшне ҫутпай
етемсене

хӑй йӑвине
сӑвӑр пек

сӗтӗрет. • 
Ш ьутсем ш ӗкӗльесе

хутсем хутлакалаҫҫӗ те, 
пӗр аллӑшне

хулхушшипе хӗве тултарса 
(халлӗхе!)

Йут ҫын-мӗн ш аккиььен 
куҫпӑванла ҫӗтет 

ьеретлӗ ларӑва
ҫур уьреш тени халӑхӗ. 

Пырса кӗретӗн:
„ҫак хута пиьет пусма пултарӑра? 
вуникӗ мӑшӑр ҫӑпата ҫӗтрӗм, тен,

ҫӳресе“.
„Ш ел, шел,

ан^вах айух —
Иван И ванӑь ларура— 

Р аш тав тӗлне 
йала

йарасшӑн тимӗр сӳресем". 
Ҫӗрш ер пусма

ухса

Каллах: 
„Сире пӗр

анатӑн,
пин те ьӑтӑпи?!

свхетрен кемешкен 
хушрӗҫӗ. 

Лару ха^ь:
пӗр ӑратлӑ 'ьӑхьӗппи туйанмалла.

Тӗп-кайӑк-кӗшӗк-усрӑшӗн “. 
Пӗр сехетрен 

ҫыруҫӗ те,
ӗҫтӑвакан та ҫук.

Дҫта кайса кӗрес?
Пӗтрӗ тӗнье!—

Пӗрин те
ҫирӗм иккӗрен

иртмен мӗн ҫул -
мӗн пурӗ

„комсомол ларӑвӗнье“. 
Каллех

каҫкӳлӗм
хӑпарап аран ҫеҫ 

Ҫ иь хутлӑ ьул  ҫуртра 
ҫӳлти хута еп.

„Килсеиха йулташ Иван Иванӑь?» 
»Ҫук,

ларура вӑл— 
А-пӑ-вӑ-кӑ-тӑ-йе-шӑ-сӑ-пайӗ“. 
Кӗретӗп ларӑва.

Пӗтӗм ҫилле хам пухнӑ— 
вӑрҫап,

суратӑп,
калӑн—

арҫури.
Пӑхатӑп:

етемсем
ҫурш арӑн

ларса тухнӑ.
Турран килтӗр!

Аҫта тата ҫурри? 
„Вӗлерьӗҫ!

Пусса тухрӑҫӗ!
Хурах!» теп 

Хӑрушӑ карттинпа
сӗмленьӗ ман ӑс. 

Ҫыруҫӑн
лӑпкӑ ал)Тне ҫеҫ 

тӑнлатӑп:
„Вӗсем хаЛ)

икӗ ларура 
ха-арӑс.

Кунне тивет
вӑтӑр лару таран,

ӑҫтан
епир .

пурне те ӗлкӗрер!
Ирӗксӗрех

ҫурмаран
татӑлан—

кӑвапаран
кунта,

ытти—
лере“.

Ӗшеннипе
ҫук ыйхӑм.

Иртрӗ каҫӗ те. 
Ир шуҫӑмӗ 

карат
кӑвак кару.

Ӗмӗт:
„тата
хӑт пӗр лару тӑвасьӗ, 

мӗнпур ларакана
тӑратмалли лару!“

П у ш т ӑ  - ь ӗмери .
Миккул вӗренме хулана кайни ҫулталӑк ҫитрӗ 

ӗнтӗ. Ҫулталӑкра шӗлепкеллӗ майрасемпе те г.а- 
хал утмарӗ вӑл. Вӗсемшӗн сахал мар выҫӑ та ларса. 
Ара, мӗн тетӗн есӗ! Кинона пилет ил, канхвет, 
премӗкӗ, тути-ҫути расхут. Сахали мӗн?

—  Вырнаҫайгласт капла ӗҫ. Ара мӗн вӑл? Тата 
тепӗр йеньен тем нулас килес. Тен хай алимент 
тени лекет. Авланас! Авланас! Ой, ӑҫтан аса кил- 
Ь ӗ ,  ей! Ой-ой! Авланас!—куйккӑ ҫиньех ал-урине 
ҫӳлелле сиксе ҫитарне туртса ҫурса пӑрахрӗ.

Авланатӑп вӗт!
Хваттер хуҫисем патне кайса алӑк уҫса: Епӗ 

авланатӑп вӗт!—тесе кӑш кӑрьӗ. Тулта сӑньӑрта 
вӗрсе тӑракан йытӑ патне пырса: Еп авланатӑп вӗт, 
ухмах!—тесе кӑш кӑрса кайрӗ. Ҫисе ларнӑ ҫӗрте 
кашӑкне ҫавӑркаласа: Авланатӑп вӗт, тӑмсай! Пӗ- 
летни?— кӑш кӑрат кашӑкӗ ҫине.

—  Авланас и пастӑ! Так, ӗнтӗ аттене авланнӑ 
ҫӗре ьӗнес. Сӑра, ш ӑрттан, хур-кӑвакал ашӗ хатӗр- 
лесе килтӗр.

Хӗр патне кайса ӳксе пуҫҫапса муталанкаласа 
килсен ашшӗ патне:

— Атте, ернерен, шӑматкун авланатӑп. Хӗр 
Сӑра... хатӗрлесе кнл,—терӗ.

Каланӑ кун хӑнасем пурте пухӑньӗҫ. 
ратнисем кушакки-йытти мӗнӗпех пьгьӗҫ. * 
шӑрттан, хӑпартлу кӗтсе сенӗксем, киремет с) 
кӗ пек куккяр-маккӑр авӑрлӑ кашӑксем, ® 
пек ҫӳхе хӗрӗллӗ ывӑҫ тупанӗ пек ӑшӑх тар< 
сем ҫуса хатӗрлесе лартрӗ.

Ирпе ирех хапхасене уҫса хуьӗ. Кӗ_т-кӗт-1 
ҫук. Хӑнасем тӗлӗннипе ним шарламасӑр лз 
„Мӗнле ҫаплах ӗҫтермест, ҫитермест? шутлаҫҫӗ« 
Хӑшӗ ьӑтаймасӑр, выҫса аптранипе кух1{»а ' 
вӑрттӑн ҫӑккӑр касса тухса кайса хампар 
кайса ҫисе кӗреҫҫӗ. Хӑшӗ ним тума аптрани: 
ҫӗм ҫул шпалер вырӑнне ьустапа ҫыпӑҫтара 
ҫатсене ҫӗтсе илсе вуласа лараҫҫӗ, хӑшӗ 
хуш ш иньи хура тӑпрана кӑлараҫҫӗ, хӑшӗ та̂  ̂
пӗрне каьа  пӳрнипе тӗксе кӑтӑкласа 
пуҫларӗҫ.

Авланаканӗ хура куҫҫу^ьпе тухса: „Так, 
опйективлӑ сӑлтавсемпе пулаймарӗ, каҫарӑр 
рӑнах пурӑнмалла тивет ӗнтӗ. Атте ҫитеЙМ'



тесен пурте саланьӗҫ. Киле ҫитеььенех сӑмса виттӗр 
цӑкӑртатса сурьӑк ҫӑтса пыьӗҫ.

Ирҫинье ирех, арӑмӗпе упӑшки ҫӑвӑрса тӑраь- 
ь е я е х  алӑк сасси йантрарӗ. Уҫсан ашшӗ пиькесемпе 
кушел^ккесемпе кӗрсе тӑт>ӗ. Кайрӗҫ халапа.

^  Тху, аьам —аьам! Йал култартӑн вӗт ухмах! 
дра мӗн тесе аьа  тунӑ хӗре илтӗн! Кам ат,и тесен 
, ҫ а в ӑ н “ теҫҫӗ,—терӗ Миккул ашшӗ, арӑмӗ тула шыв 
патне кайсан.

Миккул тӗлӗньӗ. „А, мӗн шуйтанле епӗ вӑл аьа 
унине пӗлмен? Мӗншӗн кат,ън тухиььен пӗлтермен 

вӑл мана? тесе шутларӗ ӑшӗнье.
Тата.хӑнасем мӗншӗн килмеҫҫӗ? Туй пулсан 

[уй тӑвас! Еҫес!—пуртӑ аври пек куккӑр ьӗлӗмне 
аккаса каларе Миккул ашшӗ.
— Мӗнле хӑна? Есӗ мӗн калаҫан? Авланни тӑва- 
ҫул ҫитет пулат те, туй тесе мӑшкӑлан.

- Мӗнле тӑват ҫул? Есӗ тата мӗп суйа хут 
ырса йаран?

— Мӗнле хут?
— Акӑ, виҫӗм кун илтӗм,—кӑларса кӑтартрӗ 

шшӗ пӗҫӗ кӑкӗ хушшиньен ҫыруне.
— Аху! Епӗ куна тӑватӑ ҫул ҫитет ҫырса йани? 

влана :̂ умӗн ҫырсаььӗ.
— Тху! 5 ӗ м е р е  пулнӑ, пушта! Сулла пултӑр 

н̂ ах! Апла пулсан аьусем те кусем хӑвӑнах пу^ь? 
пӗ ҫак икӗ аьаллӑ арӑма илнӗ пулӗ тесе. Туй па- 
ан пулат тенӗььӗ. Ҫавӑнпа аьаллӑ арӑма ма'' ил- 
н терӗм,—хуллен хушрӗ Миккул ашшӗ.
— А, а! Ах, ьорт! Ку пушта пула, ахалех... 

ш туйса ильӗ Миккул, ашшӗ хӑйӗн аьисене арӑ- 
ӗкаььа килеььен тунӑ пу.ьтесе йышӑннине пӗлсе.

Тӑватӑ ҫул кайнӑ вӗт! Еккей. Ҫапах вилеьь^н
атнӗ.

Ҫапла пульӗ Миккулпа пуштӑ ьӗмери.

Тата тепре Кайайуль йалӗҫтӑвкомӗ халӑххӗрсе 
рӑ вырнӑ вӑхӑтра районран ҫакӑн пек хут ильӗ; 
.Ыран ирех ҫуртри вӑрлӑхӗ илме тӑватӑ лав 

р ӑ р “ . . .
Тепӗр кунне тусанпа кӑвакарнӑ лашасем персе 
рӗҫ вӑрлӑх патне.
— Ну, тавай, товариш, хӑвӑрт ҫуртри вӑрлӑхӗ; 
1ӗ ӗҫ вӑхӑьӗ, ан кӗттерӗр.
— Есӗр ан мӑшкӑласа ҫӳрӗр йытӑ кӗлеткисем. 
Ъ авкуст уйӑхӗнье мӗн ҫуртри вӑрлӑхӗ пултӑр?
— Акӑ, ку тата мӗнле хут?
^  Ха-ха-ха! Епӗр ҫуркунне кӑна март уйӑхӗн 
'ӗш кунӗнье салатса.
— Тху!—сурьӗҫ пурте харӑс ҫӗрелле пӑхсв.— 
ма пултӑр ку пушта кун пек хӑтланнӑшӑн,'— 
зрьӗҫ лавсене кайалла.

Телей тупнӑ йялрзает претҫстӑгтӗлӗ.
Аяат-КЛиер йалсоветне 

рай< яӗ) ҫӗиӗ сунлавпата 
Ф. Оҫӑлпӑва суйларӗҫ.

(Шупашкар
оппортуним

кӑ ӗнтӗ сире пуштӑ ьӗмери ҫиньен икӗ тӗслӗх. 
пулман тийӗр. Аньах кун пекки пурха. Пурах 
. йешӗл, калӑпӑр Ш ураҫран Ш упашкара— 70 
рӑма 12 кун ҫӳрет пулсан.

Н. '5урпай

Хӗл кӗске.
^  Кӑҫал хӗл питӗ кӗске пулӗха.
1^ Аҫтан пӗлетӗн есӗ, Ш ашук муьи?
Р '  Ав, Кӑшар-Иссак йалӗнье пушар хатӗрӗсем 
| 1ахи пекех урапасем ҫинье лараҫҫӗ. Йалӗҫтӑв- 
1 Ри Ъӗрьунсем снснӗ пу^ь хӗл кӗске пуласса, 
Р«па урапа ҫиньех лартаҫҫӗ вӗсене.

Ииай.

Й а л с о в е т  п р е т ҫ е т а т т ӗ л ӗ : — Ей, ту- 
рӑ... спаҫҫипӑ сана. Кӑҫал та есӗ мана прет- 
ҫетаттӗлте хӑвартӑн. Те кампп^^нин^е на^ар 
ӗҫленӗшӗн, те ерех ӗҫсе ҫу' <енӗшӗн, ес мана 
хӗрхентӗн. Спаҫҫипӑ сана, атте турӑ. Амин... ;

Ҫ у р а к и  й у р р и .
Никӗ-никӗ хут купӑс,
Хыт йанраха халӗ ес!
Нуккӑ, Машшӑ, йурӑ тӑс 
Хуйхӑ-суйха пӗтерес.

Кайӑк йурлат савӑнса 
Тул ҫутӑлнӑ вӑхӑтра.
Ваҫкӑ ларнӑ каҫӑрлса 
Тасатманха вӑл тырра.

Ва1|)ӑ, уйалла тухар!
Лайӑхӗҫке ҫанталӑк.
Тырӑ тӑвар мӑн ампар 
Пурӑнмалӑх ҫулталӑк.

5 упрӑм тухрӑм урама 
Лартӑм ҫӳҫе турама.
Кайрӑм кӗтӗм колхоса 
Йусамашкӑн пурнӑҫа.

Петӗр Ваҫли Каврнлии 
Сӗлли пулнӑ вутпуҫҫи,—
Мӗншӗнне вӑл пӗлетши?—
Кирлӗ пулнӑ формалив.

М-а.



Ним гйӑпсӑрах^портфӗле питӗрсе лартнӗ камппаниеем.

Тӗрӗс ыйту.
"  ' Илтни егӗ, пирӗн вӑрман хатӗрлес ӗҫӗн ҫул^ 
талӑкри планне 10 проььӑн  ҫеҫ тултарнӑ.

— Кама?..
Кама мар, вӑрман хатӗрлес плана. Вӑрман 

хвтӗрлекен ут,рештенисем йапӑх ӗҫлесе пыраҫҫӗ.
- -  Кама?..

Кама мар, йапӑх ӗҫлеҫҫӗ. Кӑпинетра ларни- 
нех вӑрман хатӗрлесшӗн.

Кама?..
— Кама марГ^Пӗтӗм вӑйа хурса ӗҫлени ҫук.
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- —  Кама?
— Фу ты! «Кама» та «кама». Йапӑх ӗҫле 

тетӗп.
— Вӑл-и ара. Кама сута парьӗҫ ҫавӑн пек 

семшӗн, тесе ыйтатӑп санран!

К а м п п а н и .
— Сирӗн ҫураки камппанине мӗнле х а т ӗ р  

неҫҫӗ?
— Ҫураки камппани ҫиньен илтмен те. Пйр 

ха.Ь ҫӑварнийе хатӗрлеиес камппани.
Йаикар



КӐМПА тухса ларнӑ 
Хурама-касссиньи (Шуп. 
районӗ) комсомол йаьейк- 
ки ҫине, (Йаьейккӑ камп- 
панисем иртнине сиссе те 
йулаймаст). Кампа татас 
тесеч Хурама-клссине кай- 
малла. 5 п пысӑк кӑмпи— 
йаьейккӑ ҫекреттарӗ Сам-

сонӑв Христофор йатлӑ.
ПӖР ерне ӗнтӗ Шупаш- 

кар районӗнье автансем 
авӑтмаҫҫӗ, ьӑхсем |акал а- 
маҫҫӗ, хурсем кикак те- 
меҫҫӗ, кӑвакалсем нарт- 
нярт темеҫҫӗ. Хуйхӑллӑ 
вӗсем: Ш упашкар райо- 
нӗньи пионӗрсем районри 
кайӑк-кӗшӗк усрас ӗҫе 
шефа илнӗ. Унтан вара 
ҫулталӑк иртнӗ, аньах ӗҫӗ 
постановлени йышӗнни- 
пех пӗтсе ларнӑ. Кайӑк-кӗшӗк пуҫне ' усса ларат, 
шеф—сӑмсине ьакаласа ларат.

МӐКӐН) (мак) ҫурӑлӑсса 
кӗтсе лараҫҫӗ Хӗрлӗьугай ра- 
йонӗньи йалӗҫгӑвкомсеньен 
Ьылайӑшӗ. , Мӑкӑг^ ҫурӑлсан, 
ҫуракине иртермелли плана 
тума та ьухах пулат,—теҫҫӗ 
вӗсем кахалсем.

Х У ^А Ш РИ  (Йетӗрне 
районӗ) вулав ҫуртне ҫын 
ҫӳремест, шӑшисем аньах 
ҫӳреҫҫӗ, мӗншӗн тесен ун- 
та хаҫатсем вулама пыр- 
сан хаҫат тавраш  ҫук, 
пӳрт урайӗсенье пӗр шит 
хулӑмӗш пыльӑк. Шит 
вал кивӗ виҫе,—меттӑр 
виҫи ҫине куҫармалла (пыльӑка).

5 еретре ҫак йапаласем ҫинт,ен ҫырасси:

«КАПКӐНА» шалӑпӑ 
пама ьупат ҫак лаша Мӑ- 
нал йалӗҫтӑвкомӗ ҫиньен. 
Вӑл йалсовета кӗрекен 
йалсенье кулаксем вӑрт- 
тӑн лашисене сутаҫҫӗ.
Ҫамрӑк вы^ьӑхсенех пусса 

ҫийеҫҫӗ. Йалӗҫтӑвком «курниньен курманни лайӑх» 
тесе, куҫне (курасран) ик аллипе хупласа лараЕ

ҪАК ҫӑпата кантрипе хӗртесшӗн 
Орпаш йалҫыннисем Ҫӗрпӳ райҫут- 
пайне. Ҫӗрпӳ райҫугпайӗ айӑпӗпе 
вӑл йалта хут пӗлменнисене ку та- 
раньь^н те лайӑххӑн вӗрентмен.
Хал)хи вӑхӑтра пӗр нк уйӑх ӗнтӗ, 
лнквнтаттӑр ҫук пирки, хут вӗрент- 
ме пӑрахни. Ҫӑпата кантрипе хӗрт- 
нине туйаймӗ райҫутпайӗ,^ мӗншӗн 
тесен тирӗ унӑн пит хулӑн. Йӗплӗ 
ҫӑмах хуранӗ ҫаккипе хӗртсе йа- 
рӑпӑр.

ҪӖҪӖ хӑйраса ху- 
нӑ^^аканарти (Ҫӗрпӳ 
районӗ) виҫ арман 
тытнӑ кулак Вар- 
лампи колхос ва.ь- 
^Ьи.Ҫавӑншӑн ӑна Ку- 
шар колхосӗ ӗлск 
хӑйӗн пулнӑ ҫил ар- 
манӑн мелникӗ туса 
хунӑ. Кулака хӳгӗ- 

лекен колхос правленине арман ҫунатти туса йа- 
малла.

ҪАК вилккӑпа тирсе 
кӑларса ывӑтмалла Пиҫе- 
нер (Елӗк районӗ) шкул 
советне (вилккӑ ьӑтайма- 
сан сенӗкпе те йурат).
Ш кула кнлнӗ тумтирсене 
ни колхос ьленӗсен аьи- 
сене паман, тӳрех нуйан- 
сен аьисене панӑ. Тум- 
тирсене ҫапла салатнӑ 
шкул советне хӑйне салат- 
малла.



Ау, ау! Тӗтгӗ (̂и!.Г
— Саветуш ьи йулгаш, ман вулас килекен пулса 

карӗ.
— Тӑхта кӑшгах...
— Саветунгьи йулташ, ман токлат итлес килет.
— Тӑхта кӑштах, профсойуссе.м вӑранаььен.
— Епӗ тӑхтӑттӑмььӗ те, аньах пуҫӑм тӑхтас- 

шӑн марҫке!..
— Намӑс мари сана Октапӗр рево.ьутси пулни 

14-мӗш ҫула кайнӑ хыҫҫӑн ҫавӑн пек пессоснат- 
тӗлнӑй пуҫпа пурӑнма!

Ҫакӑн пек калаҫусем пулса иртеҫҫӗ П ӑраькав 
районӗньи вӑрман касакансемпе саветушьисем 
хуш ш инье кашни кунах.

Унта ни хаҫат-шурнал ҫук, ни ку.ьтҫут тӗлӗшпе 
ӗҫлекенсем ҫук. Тӗттӗмлӗх ҫех.

Дсран хуЙ1ӗ.
Крипоетӑв ҫырнӑ „Ӑсран хуйхӑ“ йатлӑ кометире 

пӗр Фамуссӑв хушаматлӑ улпут ку.ьҫут тӗлӗшпе 
ӗҫлесси ҫиньен ҫапла каланӑ:

—  Пур кӗнекесене пухасьӗ те пӗр ҫӗре, ҫун- 
тарса йарасьӗ, тенӗ.

Кавалти (Вӑрмар районӗ) опьӑллӑ орканисат- 
сисем вӑл ӗҫ ҫине урӑхларах, ҫемҫентерех пӑхаҫҫӗ. 
Вулав ҫуртне ӗҫлеттерме пӑрахтарнӑ. Халӗ унта 
пӗр хаҫат татӑкки те пымаст. И спаь ҫук.

— Райҫутпай ӑҫта? Ма испаьне тупса памаст?
— Кавал ӗҫҫыннисен „ӑсран хуйхӑ“ пуласран 

хӑрат.

Сӑваплӑ ҫын.
Кашни йалтах пӗрпӗр ӑсран тухнӑ ҫын пулатех. 

Аньах ҫав ӑсран тухнӑ ҫын ӗҫлӗ ҫынна кӗрсессӗн... 
кулӑшла йапаласем пулса кайаҫҫӗ.

Турикас Тушкилри (Вӑрмар районӗ) ликвитат- 
тӑр „креш ьени“ кун пуп кӗлтунӑ вакка пӗр пӗь- 
ьен  „турӑ ш ывне“ кӗрсе халӑха тӗлӗнтерьӗ, тет 
йалкор.

Тӗреклӗскер Тушкилри ликвитаттӑр: простутӑ- 
ран та хӑрамаст, ӑслӑ ҫынсем ум ӗнье намӑс пулас- 
ран та хӑрамаст. Унӑн пуҫне 10-мӗш пропӑллӑ 
ьукун курш акран тунӑ пулмалла.

Тӳрӗ калакан.
Сӗлӗ^ьӑпти ҫапма ҫӑмӑлах мар, суйа ьӑпти 

ҫапма ҫӑмӑлтарах.
,К анаш ӑн“ 26-мӗш номӗрӗнье Ҫутӗҫ кӑмисса- 

риаьӗ халӑха вӗрентес ӗҫ мӗнле пыни ҫиньен Мус- 
кава телекрам йани ҫиньен вуларӑмӑр. Телекрам- 
ра каланӑ:

«Уьитлӗсем ҫителӗклӗ* тенӗ.
А ньах „Канашӑн* ҫав номӗрӗньех (тепӗр тӗлте) 

„Канаш районӗпе 20 уьитлӗ ҫитмест", тесе пӗлте- 
реҫҫӗ вырӑнтан (уьитлӗсем ҫитменни ҫиньен урӑх 
районсеньен те ҫырнисем пулкаланӑ).
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Йурӗҫке. Ҫутӗҫ кӑмиссариаьӗ „тӳрӗ калакан 
хуҫине йурайм ан ' тенине аса илнӗ пулнӑ. Аса ил- 
нӗскере пурнӑҫа кӗртмесӗр хӑварас марах тенӗ 
ӗнтӗ вӑл.

Вуркарккӑ шыаӗ ҫин^и шыв арманӗсем.
Атӑл йзлпа Вӑрманкас рош ьи хуш ш иньи шыв 

арманӗсем ӗҫсе ӳсӗрӗлсе шӑнса ларнӑ. Пит наьар 
авӑраҫҫӗ. Мӗншӗн?

— Хурама-касси пулӑшкомӗ ерех пиькинье 
ишекен ҫынсене мелнике кӗртнӗрен.

— Пурте Хурама-касси пулӑшкомӗ аллинье 
марҫке, ме-хе пурте наьар ӗҫлеҫҫӗ?

— Хӑшинье тата кулаксем ӗҫлеҫҫӗ.
— Кулаксем те пури?
— Пулмасӑр. Кипеьӗри Пархи ӗлӗк арман хуҫи 

пулнӑ, халӗ мелник.
— Ма вӗсене кӗртеҫҫӗ.
— Вӗсем ҫпетсиалис тесе.
— Халӑха шӗвӗртме-и?
Арман тытакан орканисатсисем шӑршӑ пӗлыи 

пулнӑ (клас сисӗмне ҫухатнӑ). Сӑмсисене йӗплӗ 
ҫӑмах ш альипе ьакаласа уҫса йарар.

Ҫунаскапа.
Вӑта Упакас (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) йалсовет 

претҫетаттӗлӗ халӑхран пуҫтарнӑ паранка ҫунас- 
капа туртса кайат.

— Аҫта илсе кайан ку_ паранка?
— Хулана кайса пама лав тупаймарӑм та, ҫыр- 

мана кайса тӑкас тетӗп.
Ҫӗрсе кайнӑ паранки, йалсовет папки те хут,ӗ- 

сем мӗнӗпех ҫӗрсе кайманши? Ҫӗрсе кайнӑ пулсан 
ҫырмана кайса тӑкас пулат.

Ҫӗр ъ^тренмен.
1887-мӗш ҫулта Турккестанра ҫӗр ьӗтреннӗ те 

Вернӑй хулана ҫӗмӗрсе тӑкнӑ. 1901-мӗш ҫулта 
Капкасра Шемаха хулана, 1902-мӗш ҫулта Вӑтам 
Аҫири Антишана ҫӗмӗрнӗ, 1927 мӗш ҫулта Капкас- 
ри Ленинакан хулинт,е ҫӗр вӑйлӑ ьӗтреньӗ. Ун пек 
вӑйлӑ ҫӗр ь^тренни кирлӗ мар пире...

Ш ӑмӑршӑри копсойуса ҫӗр ьӗф ен м ел ле  ур* 
тапса вӑрҫма кирлӗ те. Вӑрҫасси вӑрҫма йурат... 
Ҫӗр ьӗтренмелле ура тапса вӑрҫмасан халӑх шугне 
(хисепне) кӗреймӗҫ тата вӗсем.

Ш ӑмӑршӑ райкопсойус уйрӑм кварттӑлта паЯ 
укҫи пухас плана 1 проьъзн  та тултарайман.

Ш ӑмӑршӑри копсойуса Сакӑса илсе кайса, ҫӗнӗ 
йат памалла— „Кахалсойус“ темелле.

Тӳрлетни.
,К ап кӑн “ иртнӗ 23-мӗш номӗрӗн^ҫе ҫапӑннӑ .Х ӗлӗпӗн  камЯ' 

и ан и ' йатлӑ сӑвӑ саколовкки хыҫҫӑн ҫапла вуламалла: .Йетӗ? 
ме-кассин^и (Ш упаш кар р.) .Х ӗрлӗ Сухаҫӑ* колхос претҫетаг 
тӗлӗ Филип Сороккӗн ҫин-5сн ҫырнӑ*—темелле.



Шалӑпӑ мыскарисем.
Тӗнъере темӗскерле мыскара та пулат. Епӗ кунта 

таҫта Амерӗкра тӑвакан мыскара ҫиньен каласшӑн 
мар Ш упашкартах тем ъухлӗ вӗсем. Ку мыс- 
карасене Ш упашкарти уьрештеиисем туса кӑтар- 
тяҫҫӗ. Вӑл йеш ьӗкпе кӗнеке мыскари пулат.

— Мӗнле йеш ьӗкпе кӗнеке? — тесе ыйтӗҫ вула- 
кансем. Вӑтанмалли ҫук, тӳрех калатӑп—-шалӑпӑ 
йешьӗкӗпе кӗнекин мыскари.

Малтанхи мыскарана ъӑваш театтӑрӗ туса кӑ- 
тартат. Халйьъен вӑл темӗнле ҫпектаккӑ^ь те 
кӑтартнӑ, антах шалӑпӑ кӗнекине ҫӑмӑл кавалери- 
сем тӗрӗслеььенех шкапра усранӑ.

Хими науккинье „нимте ҫукран нимте пулмаст“ 
тесе Бӗрентекен саккун пур. Ку саккун тӑрӑх 
Леспромсойусра икӗ ӗҫлекен тавлашса пӑхнӑ. Пӗри 
калат: пирӗн шалӑпӑ кӗнеки пур, тепри ҫук. Ирхи 
куня каҫьен тавлашсан „ҫук“ тейекенӗ ҫӗнтерьӗ, 
мӗншӗн тесен кӗнекн ҫук. Ним те ҫукран, нимех 
те пулас ҫук.

'^ӑвашсойусра пӗр пӳрократ пурах, шалӑпӑ кӗ 
некине шкап тӑррине пытарнӑ.

Халӑх ӑҫ комиссарӑ пӗрте ӗҫсӗр тӑмаст, мӗншӗн 
шалӑпӑ йеш ьӗкӗ мӗншӗн шкапра, тесе ыйтсан; ха% 
совешьани пырат, ҫавӑнпа тесе ответленӗ.

Косторк уттилсырйо пухас ӗҫе вирлӗн тытӑнни- 
пе, шалӑпӑ йеш ьӗкне те уттилсырйопа хутшӑн- 
тарнӑ пу.ь. хӑйсем те пӗлмӗҫҫӗ ӑҫтине.

Кашни мыскаран хӑйне сӑлтав пулат, Тирҫиньи- 
каьӗн те сӑлтавӗ пур: уьреш тени пӗьӗккиие шалӑ- 
пӑ кӗнеки ҫук, тет вӑл. Тархасшӑн каҫар, пӗьӗк 
уьрештенирех пысӑкпӳрократсем пулма пултараҫҫӗ

Косплан пысӑк плансемех тусан та, шалӑпӑ 
йешьӗкӗпе, кӗнекине тӑвассине плана кӳртме маннӑ.

Ерох савӑтӗкье шалӑиӑ кӗнеки ӳсӗрӗлнӗ пулас, 
шкапах кӗрсе хӗсӗннӗ.

Поликлинниккӑ тесенех ьуи савӑнат, тем пек 
.ӑшӑ сӑмах вӑл. Аньах хӑш ЬУ-’*' ирӗксӗрех ьун 
сивӗнет. Ш упашкар Поликлинниккине аса илсен 
„ҫиььӗн пӗр ҫынна кӗтмеҫҫӗ“ текен сӑмах пуххи 
те хӑйӗн тӗрӗслӗхне ҫухатат. Акӑ иртнӗ теккапӗр- 
ӗн 23 мӗшӗнье Сквортсов тухтӑра, ҫиььӗн  мар, 
40 ҫын кӗтнӗ, ҫапах та кӗтсе илеймен. 24 шалӑпӑ 
ҫырса хӑварнӑ, аньах вӗсене никам та пӑхса тух- 
ман. Пирӗн шутпа Поликлинниккӑн ҫыисене ьӗрт- 
ниньен пуҫне, хӑйсея хушшиньи ьир-ьӗрсене те 
Ьӗртес пулат.

Шалти ӗҫ комиссарӗ шалӑпӑ кӗнекипе, йешьӗк- 
не тулти ӗҫ тесе шутлат пулас: ҫавӑнпа та ун ҫук.

Пиплиоттеккӑра мӗышӗн кун ьУ^лӗ кӗнеке куҫ 
умӗнье выртат?—-тесе ыйтсан, ун вырӑнне шалӑпӑ 
кӗнеки шкапра, тесе ответлемелле.

Метталсавӑт, тимӗр-тӑмӑр ӗҫленипе, хутран 
тунӑ шалӑпӑ кӗнеки ҫиньен мансах кайнӑ. Ват 
супнӑ ьйвашсем сӗтел ҫине кашӑк мантарса хӑ- 
варсан, хӑна килессе кӗтеҫҫӗ.

Шупашкар РИК-ӗ, хӑй урӑх ҫурта куҫса, шалӑпӑ 
йешьӗкне манса хӑварнӑ..,

Хӑна килессе кӗтетши?
Косистат пинӗ пинӗпе кӗнеке кӑларсан та, хӑй 

ваьЛ)И шалӑпӑ кӗнеки майлаштарма пултарай- 
маст, аха.ь каламан иккен платникӗн пурти катӑк 
тесе.

„Сат пахьинье сарулма, сарӑ улмара сарӑ тӗш “ 
тесе йурлаҫҫӗ халӑх йурринье.

Шупашкарти телекраф стантси ҫиньен халӑх 
йуррипе ҫапла йурламалла: „Ҫут урамра, ҫутӑ пӳрт, 
ҫутӑ пӳртре ҫу тьӳ р еье , ь ӳ р еьеҫи н ьеар ьа ,ар ь ар а - 
шалӑпӑ кӗнеки.

Мӗнле пек вулакан, ҫитети мыскара, йӑлӑхтар- 
марӗ-и хӑлхӑра? Кун пек мыскарана^ кашни уь- 
рештенирех тенӗ пекех курма пулат. Ӗҫ наьар, ку 
самокриттӗкӑна шкапра хупласа усраЕ

Алӑра ҫеҫ м ар,хӑвӑрах ьӑм ӑр- 
татӑп—Серкей Атрак.

Выстӑвккӑ.

Сӗитӗрвӑрри. «Вулккан» колхос хуҫалӑха йепле 
йапӑх тытма пулассине кӑтартакан выстӑвккӑ уҫнӑ. 
Выстӑвккӑра и н ререслӑ  йапаласемех пур: шнейк- 
кӑсем, коҫҫилккӑсем, плуксем, ҫейӑлккӑсем, тата 
ыттисем те,—пурте кӗркунне ӑҫта ӗҫленӗ ҫавӑнгах 
йур айӗнье йӗпенсе, тутӑхса выртаҫҫӗ. Выстӑвкка 
курма йалкорсем кашни кунах нумайӑн пыра-пыра 
кайаҫҫӗ.

—  Темиҫв хут^ьен пытӑм епӗ сан упӑшку 
патне. Темиҫе пырса та пи^ет пусса памарӗ. 
Ыран кил тесе йараТ. Пӳрократ вӑл!

—  Пӳрократ темз пултараймастӑн. Дҫтан 
вӑл пӳрократ пулаТ... иртнӗ суйлавра каллех 
претҫетаттӗле кӗртрӗҫ те.
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М а й а к.
Пуху. Йӳҫӗ, ҫӑра тапак тӗтӗмӗ, ирхи тӗтре пек, 

урайҫньен м аььана ҫитеььен йавӑнса, йӑсӑрланса 
тӑрат. Пухури ҫынсем,—хӑшӗ ьӗлӗм ьӑпӑкӗ таса- 
тат, хӑшӗ—ьӗрне ӑшне ларса тулнӑ кирӗкне хыш- 
лат... Сунар Хӑритунӗ, тата, хӑйӗн тавра виҫ-тӑ- 
ватӑ ҫын пухнӑ та, „тӑхӑр пуҫлӑ вӗре ҫӗлен“ ҫин- 
ъен ш ӑрантарат аньах халлапаК. Пӗр сӑмахпа— 
еҫсӗр лараканни пӗри те ҫук. Йалканаш претҫе- 
таттӗлӗ Сикменӑвпа, унӑн ҫыруҫи Саку-ьайӑв, ҫав 
тӗрлӗ пысӑк ьы нлӑ ҫынсем те, иттош, пӗри—хӗ- 
релсе кайса, пӳрнисемпе сӑмси шӑтӑкӗсене ьават, 
тепри тата, ишек пек шухӑша кайса, руькӑ аври- 
не хыщласа ларат.

— Йулташ сем,—тет Сикменӑв ура ҫине тӑрса, 
пӑсӑлнӑ кромккоковорнттӗл пек пулса ҫитнӗ сас- 
сипе. Пуху усӑлнӑ тесе шутлап. Пуху пуҫлӑхӗ епӗ, 
то йеҫ—хам. Ҫыруҫи Кортейӑв. Килӗшетӗри, йул- 
ташсем?

— Пырат! Мӗн унта...
— Пайанхи пухури ыйтусем ҫаксем пулаҫҫӗ:

1) ҫекреттар пирӗн патран тухса кайни ҫиньен,
2) ун вырӑнне ҫӗннине уйӑрса лартасси.

— Сӑмах парха мана, терӗ хыҫалтан пӗри.
— Ну, кала!
— Ман шутпа пайанхи ыйтусем пирки пуху 

пухиа та кирлӗ пулман... Каккуй ннтерес сирӗн 
ҫыруҫӑ яирки...

Малаллах кайатпӑр, йулташсви, малаллах!
5 ҫуллӑх план тӑрӑх, Ш упашкарти 

телефон стангсиве ратсионалисатси 
тумалла: телефон автома^ӗсем пул- 
малла, халӗ...

—  Клашшӑ, ӑҫта кайатӑнха ҫав тери хытӑ 
^упеа?

—  Пуҫлӑх пирӗн халех, ваекаса телефонпа кала- 
ҫасшӑн та, мана телефон етантеиие ьуптаръӑ—  
43-мӗш иомӗрлӑ телефон пама ыйтма. Ахалӗн толе- 
фон тӑрӑх ыйтеан ^ае памааҫҫӗ тет.
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— Йурамаст, йурамаст, йулташсем! Иван Тим- 
йанььӑ ьы слӑ ҫын. Иван Тимйанььӑ ырӑ ҫын... 
ҫавӑнпа пайанхи пулупа ӑна ьы слас пулат.

Ҫулла кӑткӑ йӑвине патакпа тӗрткелесен кӑт- 
кӑсем ьӑш ӑлтатма пуҫланине такам та курнӑ пулӗ. 
Пайанхи пуху та ҫавнашкалах сӗрлесе карӗ. Хы- 
ҫалтан: „Тинех тасальӗ. Кайассӑн туйӑнм анььӗ“... 
текеленӗ сасӑсем те илтӗнкелерӗҫ. Аньах...

— Мзна калаҫма йуратй?—хыҫалтан пӗри пӗ- 
тӗм хӑйуллӑхне пуҫтарса калаҫма пуҫларӗ.

— Йурасса йурат те... кӗскенрех кала.
— Вот снаььвт хӗле те кӗрсе ҫитрӗмӗр... Ҫил- 

тӑмансем... Ӗнер епӗ карьӑкпа хӗре хулана йатӑм 
та... Пирӗн ьӑваш ӑн куҫ сторов марри паллах... 
Вӗсем ман ьут кӑна аташса кайса вилмен... Майак 
лартасси ҫиньен ыйту лартма йурамаст-ши?

— Йурамаст, конешиӑ. Во первӑх, епӗр васкат- 
пӑр, во вторых, пирӗн Саку.ьвйӑвпа иксӗмӗрӗм те 
М иххайлӑвккӑна пуху ирттерме каймалла. Прит- 
том... Вашнӑй йапала мар. Тавай Саку.ьайӑв, ка- 
ласа пар хӑвӑн ӗҫӳсем ҫиньен.

Иван Тимйанььӑ хуьӗсене икӗ аллипе тытса 
сӗтел хушшине тӑьӗ  те, иртнӗ ҫулсенье тийет,ук 
пулса слушит тунӑ сассипе, сӑмахӗсене аршӑн ҫу- 
рӑ ьӑсса, „токлат“ тума тытӑньӗ:

— Пирӗн йалсовета примернӑй теме те йурат.
Пирӗн кӗнььелер „на йат“... Ҫулталӑк хушшинье

3650 листа хут ҫырса пӗтернӗ... 12 литтӑр т,ернил... 
Конешнӑ ҫитменлӗхсем те пур. Премӗ тосатнӑ: со- 
вета килекенсеньен, хӑш ӗ—кӑранташа ьиксе ка- 
йаҫҫӗ, хӑшӗ пӗри тата...

II.
Сисменӑвпа Саку^ьайӑв, пухуран „отьот“ туса 

тавӑрӑнсан, вӑхӑт ҫурҫӗре ҫывхарнине пӑхмасӑрах, 
хыпаланса лаша кӳльӗҫ те, пилӗк ҫӳхрӑмра лара- 
кан М. поҫҫолккине шарт сиккипе тухса вӗҫтер- 
Ьӗҫ. Ҫанталӑк, вӗсем йалтан тухаььен  питӗ лӑпкӑ 
тӑнӑ пек туйӑнаььӗ: йытӑсем калаҫаььӗҫ, тӑмана- 
сем йурлаььӗҫ-.. Сасартӑках асар-писӗр ҫилтӑман 
тухса карӗ!.. Ҫул хӗрӗнье ларакан лутра хурӑнсем 
ӳссӗр претҫетаттӗл пек тайкаланма пуҫларӗҫ; ҫилӗ 
тата, поткулаьнӗк пек йӗрсе, йӑнӑшса йурлат... 
Сисменӑвпа Ив. Тимйанььӑ ҫӗр варринье ҫула 
тухса кайнинье, конешнӑ, нимӗн те тӗлӗнмелли 
ҫук. Мӗншӗн тесен епир паҫӑрах каланӑььӗ, Саку- 
^ьайӑв хӑйӗн слушпине пайанран хӑварат, тесе. 
Ытти слуш ӑш ьисен пекех, унӑн та ҫителӗклех тус- 
йышсем, кумсем, хӑйматлӑхсем пулнӑ. Ытти аван 
ҫынсем пекех, унӑн та вӗсемпе (пыт мошет йу- 
лашки хут) курса калаҫас пулат, паххиллешес 
пулат...

— Есӗ, Сисменӑв, ха.ь:*:^ вӑхӑтра мӗн ҫиньен 
шухӑшлан?—-Ив. Тимйанььӑ ҫуна^ тупанӗ йурла- 
нине сасартӑках итлеме пӑрахса сӑмах ьӗньӗ-

— Епӗ и? Епӗ... Ха-ха-ха!.. А, есӗ ху мӗн ҫин- 
Ъен шухӑшлан?

— Ш ухӑшсем... Ха-ха-ха!.. Епӗр иксӗмӗр |те 
М ӑрса пуйан патне пырса ҫитнӗ. Кӗреке тулли 
сӑй? Хӑпартнӑ ҫӑмарта (Саку.ьайӑвӑн ҫӑварӗньеи 
шыв килсе анса, йанаххи тӑрах йухса аньӗ), ӑша- 
ланӑ хур какайӗ, ерех... М ӑрса пуйанпа карьӑкӗ, 
пире йурла, йурла ӗҫтереҫҫӗ...

— Ну, тӗлӗнмелле!.. Епӗ хам та ҫавӑн ҫин...



— Калама ҫук, лайӑх ҫынсем вӗсем. Ҫапла 
мар-и, Сисменӑв?

— Та-а. Епир иксӗмӗр тӑрӑшман пулсан... Мӑр- 
са пуйан тахҫан Нарымра пулмалла та...

— Ҫавӑнпа та пире пӑхат те вӑл... Тивӗҫ те 
конешнӑ.

— КуЛ)ЗЙ пуҫ сывӑ ьух!
-3-  Раҫҫейре пуйансем пур ьух!
Йулашки сӑмахӗсене Сисменӑвпа Саку.ьайӑв 

ҫав тери^хӗпӗртесе кӑшкӑрса йаьӗҫ. Турта хуш- 
шинье лӑпсӑртатса йуртса пыракан лаши хӑрани- 
пе йалт! сиксе карӗ. Пӗт,ӗк аьа ант,ах, аллине пу- 
канне тыттарсан, ҫакнашкал хӗпӗртенсе кӑшкӑрса 
йама пултарат.

— Хӑвала ьасрах! Мӗн, хӗрарӑм пек...
— Хӑваласси хӑвала та ха...
— Тата мӗн?
— Мана... Лаша ҫулсӑр ҫӗртен пынӑ нек туйӑ- 

нат. —
— Не мошет пыт...
Ҫав вӑхӑтрах Сиеменӑв ҫуна ҫиньен сиксе анат 

те, ҫапса вӗрекен ҫилтӑмана ылхана-ылханд, аташ- 
са кайнӑ ҫула шыряма тытӑнат.

Пӗтрӗмӗр епӗр, Иван Тимйант,ьӑ,—тет Снсме- 
нӑв лашн умке пырса тӑрса.—Аташнӑ епӗр, ьорт 
воҫми!.. Мӗн тумалла ӗнтӗ? Тӑманӗ те хӑт...

Вӗс^м нимӗн тума май килменнине кура, лаши- 
неҫывӑхри хурӑнран кӑкарьӗҫ те, икӗш те икӗайк- 
кинелле кайса ҫул шырама тытӑньӗҫ. Аньах...

— Мӗн тесен тен вӑл пире уйа илсе кайакан 
ҫулпа илсе кайнӑ,—тет Сисменӑв лаши пуҫӗньен 
пушӑ аврипе йеньен-йенне ҫапкаласа.

Ҫилтӑман ҫаплах, вӑйлӑран вӑйлӑ ҫӗкленсе 
кайса йур пӗрьисене ним вырӑнне хумасӑр вӗҫте- 
рет. Вӑл нимӗнле пысӑк наььзф нике те пӑхӑнас- 
шӑн мар...

— Йал хӑш йенье ши хӑт,—тет Сисменӑв Са- 
куьайӑвӑн ҫанниньен кӑрт! кӑрт! турткаласа.

— Ман шутпэ, ак ҫак йент,е пулмалла,—тет 
Саку^айӑв.—Ак ҫапла, пӗр май ҫиле ункай кайас 
пулат.

— Вара вӑл сан шутпа хӑш йенӗ пулат?
— Йал йенӗ конешнӑ.
— Тфу антра сурӑх,—^тет Сисменӑв ҫиленсе 

ҫитсе.—Есӗ йӗркеллӗ каласа пар мана: йал хӑш
йент,е?_^

— Йал йеиье ара... Ак ҫапла, ҫиле ункай. Епир 
тухас умӗн те, тухсан та ҫил Миххайловккӑ йенел- 
ле вӗреььӗ-
^— Ха.Т), сан ҫапах Миххайлӑвккӑна ҫитме шу- 

хӑш пур-и? Ха^ь ӗнтӗ ӑна ан та асӑн... Кайалла 
Ҫавӑрӑнса §ипер илсе ҫитсен те...

„ — Постой, Сисменӑв! Ниушели ҫитеймӗпӗр?
Пире кӗтеҫӗҫкеха унта... А... ерехе хӑҫан...

—- Ш ухӑшла-ха ӗнтӗ,—тет Сисменӑв, тепӗр хут 
Ҫуна ҫине кӗрсе ларса ҫиле хирӗҫ уттарма пуҫ- 
ласан.

— Мӗн?
— Мур кӗрсе пӗтмеллискерсем! Пирӗн йал 

'Ҫыннисем пек... Мӑшкӑл вӗт: ку таранььен майак
^артса тухаймаҫҫӗ! Ытти йалсем уш тахҫанах... 
Пирӗн йал пек, йал...

Вӗсем лаши ӑсне шанаҫҫӗ. Лаши 
ҫавӑнгалла кайаҫҫӗ. Пӗлме 

■ ^У'''тан такӑр ҫул ҫине, те тухайӗҫ 
хаймӗҫ. Тепре каласан, пӗтьӗр-и!..

П^лӗмне кура.

ӑҫталла утас 
ҫук: аташнӑ 
вӗсем, те ту-

тӑни?

Е с е л е П е т ӗ р ӗ.

Ку вутта пӗр кӑмаианах хутса кара- 

Шиул пӳлӗмне ^пулсан 'икӗ кӑмакана 
хутмалла^^-^ӗ те, ку пирӗн у ьи ттӗ л : аӳлӗмӗ 
вгЛ)1Ьи.

Пуҫлӑх таҫта.
Ҫа^^кай ҫырат:
Йантуш йалӗньи (Ҫӗрпӳ районӗ) вулав ҫурьӗ 

х р ӑ х  ҫуртӗньеььӗ. Антҫах вулав ҫур§ӗ ха.§хи вӑ- 
хӑтра шкапа питӗрӗннӗ.

Хресьенсем кашни каҫӑх халӑх пӳртне пухӑн- 
са, кӗнеке вулас вырӑнне, тапак тӗтӗмне шӑршла- 
са лараҫҫӗ. Ш кап нихӑҫан та уҫӑлмаст. Камшн ву- 
лав ҫурьӑн пуҫлӑхӗ? Пурши ун пуҫлӑхӗ, тет.

— Зуҫлӑхӗ пулех ӗнтӗ,— ӑҫтан май килӗ вара 
пуҫлӑхсӑр. Ан§ах пуҫдӑхӗн мӑйӗ ҫинье иуҫӗ те 
пур, те ҫук,—ӑна вара пӗлместпӗр.

Активист шыракан.

— Сирӗн йалтт активиссӗм пури?
— П урььӗ. Урам тӑрйх ҫӗрӗпе ҫапкаланса 

ҫӳреҫҫӗ.
]Ьӑлкӑу.

Ӗҫкӗ хыҫҫӑн кайакансем.
Претҫвтаттӗл: Ах, пулмарӗ ҫав манӑн малалла 

ӗҫке кайасси.
Арӗмв: Ан макӑр—капииетра ларнӑ ҫӗртех 

пырса ӗҫтерекенсем пулӗҫ. ]Ьӑлкӑ(„
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„Пурте пӗр тӑван“ .
А. Анттонӑвӑн „Пирӗн Сойус“ тӑваттӑмӗш 

круппӑра вӗренмелли кӗнекере Савккай поет 
„У йавра“ сӑвӑра ҫапла ҫырат;

„Епир пурте пӗр тӑван.
Хӗрес§енӗ,
Еҫлекенӗ
Уй хиртен те хапрӑкран” .

„Пурне те тӑванӑмсем тесе калар", тесе йур- 
лаҫҫӗ пупсем ьиркӳре. Савккай та вӗсем хыҫҫӑн 
ҫӑварне карса пӑрахсах йурлат. Тӑваттӑмӗш круп- 
пӑра вӗренекен а§асене те ҫавна йурлама вӗрен- 
тесшӗн.

„Пурте^пӗр тӑванлӑх“ ҫин§ен ҫыракан Савккай, 
сӑвӑ ҫырнӑ пӳрнӳна кулак ҫӑварне т,иксе йарха,— 
таккойски ҫыртса илӗ вӑл ӑна.

Ҫилтӑвӑл ӗмӗрӗ.
П. Асамат сӑвӑҫ .К атӑрсен вуьахӗнье" сӑввин- 

Ье (,С ун тал “ 10— 11-мӗш №) ҫапла ҫырат:
„Пире кӗтеҫҫӗ 
Ҫӗпӗр те Урал...
Тинӗс ҫиньи ҫилтӑвӑл—
Пирӗн ӳсӗм“.

Пустуй ҫыратӑн, Асамат йулташ: кирлӗ мар 
пире „тинӗс ҫин§и ҫилтӑвӑл" пек ӳсӗм. Епӗр кул- 
лен-кун, сехетрен сехете ӳссе пырасшӑн. Ҫил тӑ- 
вӑл пирӗн пек ӳсме пултараймаст, вӑл та пирӗн 
пекех ӳссе пырсан, тепӗр пӗрик ҫултан вӑл тем 
пысӑккӗш  карапсене те, сӑвӑҫсемпе пӗрлех, таҫта 
хӑйамата ҫитиььенех вӗҫтерсе кайӗ.

Пайан тухнӑ ҫилтӑвӑл тата пайанах лӑпланса 
ларм а пултарат- Ҫумӑр хыҫҫӑн тухакан асамат кӗ- 
перри пек вӑл (сан пек).

Алккоколисӑмпа кӗрешекенсем, йусӑр ҫак 
ҫынна!

Анттонӑвӑн „Пирӗн Сойус* кӗнекин§е „Иртнӗ 
сам ана“ сӑвва ҫыракан иртнӗ саманана тӗрӗссипе 
йуратмаст. Мӗншӗн йуратманни ҫиньен каласа 
кайнӑ ьухне, пыл-сӑрана аса илет:

«Пуйансенӗн ӗҫкӗре 
Йухат пыл-сӑра,
Сана пуйан ӗҫкинье 
Пӗр курка та тивмест".

Сӑра йурататӑн пулмалла есӗ. Пуйан ӗҫкинье 
ныл сӑра пӗр курка та тивменшӗн иртнӗ самана^- 
на йуратмастӑн. Пӗр курка сӑра тыттарнӑ лулсан, 
урӑхла ҫыраттӑньӗ пул>. Пылне ӑвӑс пӑрнине йу- 
рататӑни, йе ахафьине?

Йӑраланӑв ъирлӗнӗ.
Йӑраланӑва йулашки вӑхӑтра §исгийех хуйхӑ 

пусса ҫитерьӗ. Уьрештенире 6 - 7  сехет ӗҫле-ӗҫле 
те, кайран тем шуйттан ларӑвӗсем, пухусем... Пӗл- 
меҫҫӗ ,хмахсем Йӑраланӑвӑн вӑхӑт ҫуккине.

Ҫынна урӑх вӑхӑт кирлӗ мар-им тата: пивнойа 
кайса сыпкалама, пу.§вара, хӗрсем патне, тути 
ҫути... сахали вӑл тупӑнат шутласан.

Ш ухӑшлат Йӑраланӑв ку нуштаран хӑтӑлма, 
пӗрре ҫеҫ мар ӗнтӗ, кашии кунах. Ан§ах ниҫта та 
шухӑшласа кӑларма канӗҫ памаҫҫӗ „йурланнӑ“ Йӑра- 
ланӑва. Вырӑн ҫине выргса шухӑшлат, ан§ах 
хӑнкласем сиксе тухаҫҫӗ те, куҫ умӗньех Йуна сӑха 
пуҫлаҫҫӗ.

Аслӑк айне кайса ш ухӑш лакалаььӗ халиььен 
вӑл, ӗнер ка§ака таки пырса сӗксе йӑваитарса 
йарса, сӑмсине пӗр сантиметтӑр каҫӑртнӑ хыҫҫӑн, 
унта кайма та, упаран хӑранӑ пекех, хӑракан 
пульӗ.

Мӗн тумалла ӗнтӗ, уьрештепирен тухса кайсан 
укҫа тӳлекен ҫук... Тупас пулат урӑх мел.

— Тупрӑм!—терӗ вӑл пӗрре лайӑх каҫра пу.§- 
варта 'хӗр ҫумӗн§е утса пынӑ вӑхӑтра.

— Мӗн, шокколат тупрӑна?—тет хӗрлӗ тута хӗр.
— Ҫук, салт-ха, салт?..
— Ухмахлантӑним?!—-хӗрелсе, хӑраса кайрӗ хӗр.
— Ҫ у к .. тутӑрна салт?..
— Мӗн тума?
— Пӗлмест ухмах хӗрарӑм, текелӗсе хӗртен 

тутӑрне салтса илсе, хӑвӑрт пи§ӗ ҫине авраса 
хуьӗ.

— Ухмаха йер§ӗ пу.§... Тухтӑра ьӗнесьӗ...
— Тӑхтаха тухтӑра ьӗнме, ме пулавккӑ, §ӗрсе 

йар пите?..
ВаЧ)ӑ! Ай... ай!.. Ухмахланнӑ, тесе хӗр хӑвӑрт 

пӑрӑнса кайрӗ.
Й ӑраланӑв таҫта ҫын пӗлмелле мар ьупса ҫу- 

хальӗ. Ант,ах епӗ пӗлетӗп—тӳрех пул>нитсана хаш- 
каса кӗрсе кайрӗ.

— Иул-л-л-таш тухтӑ... р . . ай!.. ай!..
— Хвершӑл, хатӗрле емел, сторӑш, хатӗрле 

крават, ура ҫинье те тӑраймастӑн, -хыпалан- 
са ӳкрӗ тухтӑр.

5 а с а х  тӑсса вы рттарьӗҫ Йӑраланӑва. Пур 
тӗлтен те ш аккаса та пӑхат, тӑнласа та ывӑньӗ 
тухтӑр.

— Мӗн пулнӑ сире?
— Ай!.. А-ай!.. Сӑмахлаймаст те Йӑраланӑв.
— Мӗн пулнӑ вара?..
— Ай!.. ман.. 50 кратӑс вӗри...
— Мӗн йумахлан, ухмахлантӑн-и?..
— Ҫук, ҫук.. ман пит ҫӑмарти ыратат...
Тухтӑр взраххӑн пулавккӑпа ьӗркеленӗ питри

йунпа улаланнӑ тутӑра салтса ил§ӗ.
— Иотӑпа сӗрсе йарас и?..
— Мана пу^ьнитсӑ хут,ӗ... пӳлеттен кирлӗ...
— Аха!.. вӑл мӗн шыраса килнӗ, шалиш! Хвер- 

шӑл, йотӑ сӗрсе йар ӑна.
♦

— Ех, телей ҫук, тесе пуҫне ьиксе уттарь^ 
Йӑраланӑв пу^ьнитсӑ хапхиньен тухсан.

Йвник М.
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П ӗ л т е р ^ с е М
Р У П Т С П С  йалӗнъи (Вӑрмар р.) 
у п у 1 С 1 1 С  Меҫник Павӑлне, 

парттире тӑраканскерс, мӑйа ҫак- 
малли мета.ъ ЮО кило туртаканнине 
тупса памалла, мӗншӗн тесен вӑл 
ЪИркӳшӗн тӑрӑша!', аъине йанварӗн 
16-мӗшӗнъе шыва кӳртрӗ. 100 кило- 
рам кайа туртакан метал^семпе пырса 

I ан та аппаланӑр.

пяилнЕк сехет кирлӗ Вӑр- 
нар районӗнт,и ту- 

рӑсӑрсен йат,ейккисене вӑратма (сӑ- 
махран, Вӑрманкас Хапӑсрине, т. ыт. 
те). Йаъейккӑсен йаъӗсем папккӑ 
хушшинъе ҫӗрсе выртаҫҫӗ. Бӑрнар 
райсовеъӗ йаъейккӑсене нимӗнле кӑ- 
тартусем те памаст.

ЙП парӑрха мӗнле майпа тӗттӗм- 
п и  лӗхе ҫапса хуҫас? Ҫӗнйал 

Покрсвски (Шупашкар районӗ) ҫам- 
рӑкӗсем ҫӑварнийе хатӗрленеҫҫӗ^ 
сӑрасем тӑваҫҫӗ, ерехсем хатӗр- 

'«леҫҫӗ...

ОДРИАПАУ алашыратпӑрВӑр- 
О Л и П А и Н Л  мар районӗнъи 

«Утӑм», Сӗнтӗрвӑрри районӗнъи 
Кӗпер», Шупашкар районӗн§и 

«Совпартшколӗс» колхоса тасатма, 
мӗншӗн тесеа вӑл колхоссене ус- 
ламҫӑсем, арман хуҫисем, ҫӗр тара 
илекенсем кӗрсе ӳкнӗ. Алине туп- 
сан тӳрех ҫав колхоссен атрӗсӗсемпе 
йарӑр.

ХВАТТЕР шыратпӑр Вӑрнарти 
райкопсойус прав- 

ленийӗн аш хатӗрлеме йанӑ тавар- 
сене (22 мӑшӑр атӑ) хӑйӗн слушӑш- 
Ъисене валеҫсе паракан ъленӗ ва-ъ- 
•'Ьи. Хваттерӗ тимӗр решуткӑллӑ 
пултӑр.
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