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Хӑрирӑм йаьӗпй туиТ.
# НОрҪ-

Никам та пыман.
Тӑтйана иькен упӑшки Миккиҫ вилни ыран
ҫулталӑк тулат. Ҫавӑвпа вӑл ыран пумилкке туса
иртермеш ут тытрӗ. Вы.§ӑх пӑхнӑ вӑхӑгалла Татйана
инке Харламппи атте патне кайса псалгтир илсе
пы^ӗ.
— Петта,—^ӗнсе ил^ӗ вӑл кӗнеке вуласа лараракан вуникӗ ҫулхи аьине,—килха. Есӗ кӗҫӗр ҫак
псалттире ҫур ҫӗр^^ен вуласа ларатӑн.
— Ҫук, анне. нийепле те вӑл кӗнекене вуласа
ларма пултагаймастӑп. Пионерсен йӑлийӗсем ӑна
тума хушмаҫҫӗ.
Татйана инке ҫиленсе те пӑхрӗ, ан^ах лешӗ
ҫа»ах итлемест.
Ара, пӗр а^и итлеменнипе, унӑн вулама пӗлекеинисем тата иккӗн. Вӑл Пегга пи^^сш не, Хветтана вулама хушрӗ. Ку та, хали55ен амӑшин
сӑмахӗсӑне пӗрмайах итлекенскер, халӗ амӑшнехирӗҫ Петта пекех:
— Суйа
тӗне
пулӑшма
пултарай.мастӑп.
П салтгир
вуласа аппалани^^ен
ҫӗнӗ пурнӑҫ
ҫии-бедг ӑнлантаракан кӗнекесем вуласа пама пултаратӑп,—терӗ.
— Сирӗн пек манкалӑ сурӑхсене епӗ пит те
йӑлӑнасшӑнах та мар. Сире турӑсӑрсене, ҫветтуй
кӗнекине тыттарса ҫылӑха кӗни ҫеҫ. Тфӳ!—ла^ сур5 ӗ тарӑ.хнипе Татйана инке.—А^асе^ те мар...
Вӑл виҫҫӗмӗш ывӑлне, ку та итлемӗ тесе, хушмарӗ те.
— Кайӑп та ҫырӑнӑп вӗренме!
Татйана инке пуҫне шур тутӑр ҫыхрӗ те ликпункта вӗренме ҫырӑнма тухса кайрӗ.

„ПОЛИТТЕХНИСАТСИ^*
Хӑшпӗр шкулсенье политтехнисатсийе ҫапла йӗркепе иртереҫҫӗ: пиншак
тӳмине татса йӗ.ч ҫумне ҫӗлеттереҫҫӗ,
йе 1-ӗм тӳмнне татса пиншак ҫумне
ҫӗлеттереҫҫӗ.
(4-мӗш сйсс телекаьӗсем калаҫнин§ен).

Амӑшӗ. Каллех (ӑкман__ тӳ.\?исене ҫухатиӑ.
Аъи. Ан вӑрҫ, аннем! Ӑиа полиггехнисатси
йсркипе... уьиттсл хушнипс ҫытма ҫине ҫыпӑҫтарнӑ.

_____

■ Хм* вӗренм*ӗ хавасанах йышӑньӗҫ. г ■
^
— Каҫсерен шкула вӗренме килӗн.—терӗ^ӑя*
ликвитаттӑр Кукур хӗрлӗ хӑма ҫине ҫырса.
р ■' Татйана инке, хӑй 45-ре пулин те, Кукур мӗц
каланисене пурне те тӑнласа пы^ӗ. Вӑл пӗр ик
уйӑх ҫӳресенех, ҫырма лайӑхах пултараймасан та,
хуллен вулама та пуҫларӗ.
Татйана инке вулама шӗррннӗ тенине илтсеи
йал кар^ӑкӗсеи кӑшӑлах тапран^ӗҫ.
Вӗсем каҫсерен Татйана инке патне пуҫтарӑна>
пуҫтарӑна лагма пуҫларӗҫ. Пурте хӑйсем тӗрлӗрен
ҫвегтуйсен пурнӑҫӗсем ҫин^ен пӗлесшӗн, ант,ах
пӗри те вулама пӗлекенни ҫук! Хал) ӗнтӗ, Татйана
инке вулама вӗреннӗ тенине илтсен, пур кар§ӑккӗр^ӗк те, хамар хушӑран та вулама пӗлекен пур
тесе, питӗ хӗпӗртерӗҫ.
Пӗр вырсарни каҫ, пӗр ҫи^-сакӑр кар^ӑк пухӑнсан, Татйана инке Хветтаран пӗр-пӗр турӑ ҫи«5ен калакан кӗнеке ыйтрӗ. Лешӗ амӑшне „КАПКӐН“ тыттар^ӗ„ „
Татйана инке „'Ҫ)ЕРЕ ҪВЕТТУИ“ йатлӑ фелйетона майӗпе, кашни сӑмаха уйрӑмӑн вуласа па§ӗ.1
Кар^ӑксем хӑлхисене тӑратса, ҫӑварӗсеие карса,
итлесе лар^ӗҫ. Сайра хутран пӗри тӑрат те, малт»
кӗ^есселле ҫаврӑнса, кӗрепле пек аллисемпе кӑкрн
ҫине хӗрес хыват.
— Пупсем хушшин^е те сысналаннисем пур
мӗн,—хушса ху5ӗ вуласа тухнӑ хыҫҫӑн пӗр ҫапн
пек ырхан кар^ӑкки.
— Ултавҫӑ пулнӑ вӑл пуп.
— Пире тата Раккухка мӑнастирӗм^е пӗлтӗр
ҫветтуйа тухнӑ манашкӑ кӑтартнӑ^^ӗ,—тен вӑлта;
ахад) ҫынах пулнӑ пуд),—терӗ ^ылай шухӑша кайса ларнӑ хыҫҫӑн Татйана инке
— Конешнӑ ахад) ҫынах пулнӑ вӑл та...
Тепӗр каҫ Татйана инке Хветтаран ,Ҫ ӗр ҫинъи
турӑсем“^ а т л ӑ кӗнеке илсе пухӑннӑ кар^ӑксене
вуласа кӑтартрӗ. Кар^ӑксем ,ҫӗр ҫин^и т у р ӑ с е м '
(патшасем мӗнсем) ҫапла ашкӑнса пурӑннине пӗл
сен пит хытӑ тӗлӗн^ӗҫ.
— Вӑт мӗнле пурӑннӑ вӑл« турӑсем»!
— Аскӑн ка^кясем ҫеҫ пулнӑ вӗсем... вӑт камсем
Улӗм каҫсен^е Татйана инкесем патне ват кар§ӑК'
сем ҫеҫ те мар, ҫамрӑкрах арӑмсем те пухӑнса, кенекесем вуланине итлеме пуҫларӗҫ. Хветтапа Пет
тан «турӑ ҫин^ен» (турра хирӗҫ) калакан кӗнеке
сене вуласа пӗтерсен, Та1Йана инке шкултан иле
иле пыҫӗ.
Ҫапла вула-вула вӗсем шкулти турра хиреҫ
калакан кӗнекесене пурне те вуласа тухрӗҫ. Пер
кӗнекине вуласа тухаҫҫӗ те, унта мӗн ҫин^ен ҫыр
нине тата ун пек йапаласем кам ӑҫта курни ҫин§е«
калаҫса лараҫҫӗ.
,
Ҫӑварни кунӗ Харламппи ытти ^иркӗве 'биР'')
старӑстисӗр, кӗске Ҫемйунсӑр, пуҫне никам та пы
маннине курса ӑриҫинкки пӳрке пек 5ӑмӑр хыра**
не 5иига-5ишах ахлатнӑ.
_
.
— Йулашки шанбӑкӑм—кар^ӑксем ^^ӗ те,
те пулин 5иркӗве ҫӳреме пӑрахрӗҫ! Ох-х!
Ытти вырсарникунсеи^е кӗлле ҫӳрекен кар1
сем те пӗри те пыман,
Хв. Уй-хвр-

Варйм истори.
1. '^ӗлӗм хуьбг тата отношшвни.
Ҫӳхерен те ҫӳхе ^ӗлӗм ху^ӗ. Тапак туртма самайах пулмалла ку йяпалана, ан^ах йурамаст: ра|внтан килнӗ отношшени вӑл. Ҫапасса ӑна машяинккӑ ҫин^е ҫатлаттарнӑ. Ҫӳлте сулахай кӗтесре
итамп, исхоташҫий №, тата вӑхӑтне пӗлтерекен
паллӑ. Айалта хӗрлӗ 5ернилпа пӗр-икӗ пуҫлӑх
хӑйсен йа^ӗпе хушама^ӗсеке кукзртса хунӑ.
Йалсовет пуҫлӑхӗ, Иван Арттем^, ^ы лай^^ен
тиякерсе пӑхса лар^ӗ ку отношшени ҫине, хӑй
куҫӗ витӗрех мар пирки куҫлӑх тӑхӑнса куҫлӑх
кӗлен^и виттӗр те пӑхрӗ, ан ьах нимӗнех те тӑнласа
илейыерӗ. Телекаткӑ, шенрапоттӑ, тата тепӗр 3—4
сӑмах ҫеҫ йул^ӗҫ унӑн пуҫне.
Ҫавӑнпах та, хӑй ӑнланман пирки, „к секретарю* тесе ресоД)утси ху^ӗ те, ун вад)Л)И хатӗрленӗ
хутсем хушшине хурса йа^ӗ отношшенийе.

2. Кӗрхи каҫ сӗм тӗттӗм пулнӑ...
Кӗрхи каҫ сӗм тӗттӗм пулнӑ. Кассӑн-кзссӑн упа
сур§ӑкӗ пек вӗтӗ ҫӑмӑр пӗрӗхнӗ пӗлӗтрен.
Иалсорет ҫекреттарӗ отношшенийе вулакаласа
тухнӑ та, у^иттӗлнитсӑна, Нинӑ Изанӑвнӑна, кайса
п«нӑ, а хаф вӑл ҫав хут тӑрӑх шкула хӗрарӑмсен
нухнвӗ пухнӑ.
Пухӑвӗ 5ӑн малтанах „хыпар хӑнар“ пӗлме йуратакан Шывхӗрӗ Хури кар^ӑкӗ ҫитнӗ пыл^ӑк
ҫин^е шуса ӳкесрен шӗшкӗ туйи ҫине утӑнкаласа,
унтан Тури куккӑрпа Анатри куккӑртан тепӗр 15
хӗрарӑма йахӑн, тата 3, йе 4 вун ҫултан 15 ҫула
ҫнти55енхи хӗр а^зсем пынӑ.
Халӗ ӗнтӗ пуху пырат.
— Пайан пирӗн пухура пӗр ыйту ан^ах, телешкӑсем суйласси,—илтен^ӗ хад) ҫеҫ хӑйӗн пӳлӗиӗньен тухнӑ Нинӑ Иванӑвнӑн сасси.
.Мӗнле каткаши ӗнтӗ ку, темле катка текен»и“—хӑйне хӑй ыйту па^ӗ Ваҫли Виктӑр^ матки
сзпкара ҫывратса хӑварнӑ алри а^и ҫин^ен аса
илсе, ан^ах никама та шарламарӗ.
— Вӑл совета суй тани пуд) ӗнтӗ?—хыттӑнрахах
ы*трӗ пӗр сасӑ хӑйне кӑшт тавҫӑрса илнӗн шут«са.
Совета мар, хӗрарӑм телекаткӑна,—тавӑр^ӗ
Нннӑ Иванӑвнӑ.
Алла ҫӗклемесӗр мӗн пулмасӑрах 6—7 хӗрарӑма
^екаткӑ шутне кӗртсе хӑвар^ӗҫ.

V

4. Историн вӑҫӗ.

Нумайах пулмаст Нинӑ Иваиӑвнӑ тепӗр отвеш шени илнӑ, ӑна тошӗ кӗн^елертен парса йанӑ.
Вӑл отношшени пирки, йалсоветсем мӗн хӑтланнине пӗлместӗп, Нинӑ Иванӑвнӑ тӗи^ери йаяаласен туртӑмлӑхӗн саккунне уҫнӑ 5ух шухӑшланӑ
Нйуттонпа пӗрех тарӑн шухӑша кайса пӗр вырӑнтан тапранмасӑр тӑнӑ. мӗншӗн тесен ку отношшенийӗ малтанхйн^ен патвартарах пузнӑ,—унта телекаткӑсен пухӑвӗ ӗҫӗҫем ҫин^ен тӗплӗн пӗлтерме
ыйтнӑ...
И. Катраҫ.

Шӑршӑ склатӗнве
Ӗҫ кӑмиссариатӗн-ҫе РомаиӑрӑМарйе
йаьӗпе Нурӑсран поссылккӑ йага.
Поссы.1 ккнн<‘, поьтӑ айӑпспе, йани
уйӑх ҫитсен тнн илнӗ (поьтӑ склатӗн^е
выртнӑ пулпӑ). Патне пымалла мав
шӑршӑ пе{№т, тет поссылккипьен. (ӑХ и
маттериалӗ).

3. Суйлав хыҫҫӑн.
Ӗмӗрхи пекех ир пулнӑ та, каҫ пулнӑ. Шӑна'^>ссин’5е. У^иттӗлнигсӑ снай вӗрентнӗ, йалсовет
^УҪлӑхӗсем кӑнтселерӗн^е ӗҫленӗ, хӗрарӑмсем кӑн&*лана шатӑртаттарнӑ.
Ҫапла майпах хӗл те ҫитнӗ, йулашкин^ен ҫур'У«не те ииҫех йулман. Пӗр сӑмахпа каласан вӑмалаллах шукӑ.
Ан§ах телекаткӑсен ӗҫӗ ҫеҫ ниҫталла та шуман,
ӳ«шӗн тесен аса илекен те пулман ун ҫин^ен
Рикам та.

— Ой, са^ поссылкку
унта склатра
выртса шйршлачса кайнӑ!
— Ма ҫийӑньех парз* йамарӑр. Поссылккӑ К И Л М 8 Н И т се тэммҫз хут та ыйтнӑ еп9
сиртен. Ҫук, килмэн, тесе ӑсата-ӑсата йареа
тӑтӑр.
— Шӑршланман пекҫке.
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А в л а н т а р
■ытӗ йуратрӗ Ҫимелкке Натушийӗ. Анран т«
м й а ӳ иуле тет^ӗҫ. Ҫавӑрнат те ҫавӑрнат, тет,
^ м е л к к е пуҫӗн^е Натушн. Пылҫӑк ӑшӗн^е урапа
мусвтӑранӗ ҫаврӑинӑ пек ҫаврӑнат пуҫра Натуши.
Пӗрре сысна ӗр^етесси ҫии^ен пухура токлат
•Чгсан ,С ы вӑ пултӑр сысна ӑр^егесси” тес вырӑнне „Сывӑ пултӑр манӑн Натуши!"—кӑшкӑр^ӗ. Халӑх мӗншӗм каланнне ӑнланаймарӗ пулас. Михялкка:
— Ку „Натуши* урӑх йышши ӑратлӑ сысна
пулӗ ӗнгӗ,—терӗ.
Натуши ӗҫре те, вӑйӑра та, §ӗрере ҫакӑнса тӑнӑ. Иӗп ҫӑртнн^е ҫип ҫакӑнса тӑиӑ пек ҫакӑнса
тӑнӑ Натуши §ӗрере.
Ҫнмедкке:
— Ес, Натушн, ман ^ӗрере ан^ах мар, ӳпкере
те, иӗверте те, айӑк пӗр§и шӑммисен^е те пулӗ,—
тет На-гушийе куҫне хуллен хӗр ҫине ҫавӑрса
лартса.
Ир тӑрсанах йун вӗриленсе кайнӑ, -^ӗре сиксе
тухас нек тапӑртатса ташлама пуҫланӑ, ӳпкесем
айӑк пӗр5исене сӗтӗрӗйсе илнӗ, куҫ-пуҫ сӗрӗмри
■ек виттӗр курман. Ӑшра Натуши авӑрнӑ.
Ахалтен мар пуд> ҫав выл^ӑхсене апат пама
кайсан: .Натуши! Натуши!* —тесе ^ӗннӗ. Ир амӑшӗ икер^ӗ пӗҫернӗ 5ух: ,Натуши, ҫулласа парха!—
тенӗ. Пӗрре темле хут ҫние алӑ пуснӑ 5ух: ,Н а•гуши* тесе ҫырса лартрӗ.
Натуши активлӗ. Ирткӗ ернере комсомола та
кӗ-аӗ.
— Ун активли тути-ҫути, ытла лайӑх. Ҫӗмӗрлен пек ҫивӗ^ куҫне йӑл-йал пӑхкаланн, тӳрӗ ӳтпӳне йӑрс тытса аллисене йӑлтти-йалтти сулкаласа
утыи, тулли пи^ӗ хӗмленсе ҫутатса тӑяи, сивӗ
ҫу нек йӑл-л ирӗлсе ^ӗрене ҫунтармалла кулии
пӗтерет мана. Ах, Нз^гуши!—тесе вар хырамне
кушак нек ^авса хыпаланӑ.
■^ӑтса пулиарӗ Ҫимелккен.
— Авланатӑп!- кӑш кӑр^ӗ Натуши урамран иртиние курсан.
Вуламалли ҫурта хаҫат вулама пырсан 'ьетре■^ӗтрех ^ӗнсе ил^ӗ.
— На^гуши, теп, На-гуши! Комсомолла туй тӑватӑп—авланатӑп. Сана... ес... пыр...
— Йурат. Итлетӗп. Еп сан ҫин^ен тахҫанах...—
«^'скатрӗ ^ӗрене На^гуши.—Ан^ах, ах, те калас...
— Калз, Натуши, кала. Епӗ саншӑн ҫакӑнса
внлме те хатӗр. Ҫакӑнасси? Саншӑн ҫакӑнса вилсе
кӑтартаси, На^гуши?
Ҫимелкке кӑпӑр^капӑр ^ӗн пиҫиххине вӗҫертсе
иӑйран ункӑпарӗ, сӗтел урин^ен кайса кӑкар^ӗ.
Мӑйӗпе туртӑннӑ ҫемӗн сӗтел танкӑртатса пыра'г.
— Вилеп, На-гуши, саншӑн вилеп! Ка^^а пыратни? Вилеп пымасан, -ьӗррипе вилеп!
— Есӗ апла мар, Ҫимелкке, аслӑк каштин^ен,
йе вуи ҫав урлаткаран ҫакӑн,—ахӑлтатса йа§ӗ
На^^уши.
— Е-е, епӗ апла вилме пултаратӑп вӗг! Каштарая ҫакӑнма йурати? Вилме мошнӑ апла.
Пмҫихине вӗҫертсе На^гуши патие пырсан:
— К а^^а пыратӑп, ан§ах пӗр сӑмах нур. Ҫав
Ҫтапнана кулак тесе укҫа тӳлемелле тунӑ, 500
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тенкӗ. Тата тырӑ тӳлессине ^акарас^ӗ. Есӗ Нлӳҫ.
тӑвкомӗн^е, преҫитнумра майлаха.
--- Епӗ-и? Ах, На-гуши! Тӑватӑп! Поттершӗм...
— Тата гуй тума сӑра-ерех хатӗрлес пула#.
Комсомол пухӑвӗ ир хӑваланӑскер пӗрерӗнпӗрерӗн хӑй ҫутнӑ ҫӗре пухӑнса ҫитрӗ.
Ҫимелкке ҫумне Натуши йӑпӑшт пырса лар§^,
- Ну, мӗнле сӑра-ерех хатӗрлетӗн-и?
.^«1!
— Енер икӗ пӑтран сӑра турӑмӑр. Хам икӗ
^етвӗрт ерех илсе килтӗм.
— Тата Ҫтаппанӑнне налук мӗнле? ,„Ӗнер' саҫҫетани пулнӑ терӗҫ.
— Каҫарса пӗтӗмпех,—терӗ Ҫнмелкке хӗпӗутесе...
Пуху пӗтнӗ ҫӗре ,расни“ ыйтусен^е ҫекреттар
комсомолла ӗҫкӗсӗр иртересси ҫин^ен палӑртс*
хӑвар^ӗ. Натушипӑ Ҫимелкке ҫин^ен.
— Парӑр сӑмах,—хастаррӑн ыйгрӗ На-гуши,Епӗ тепле пулсан та Ҫнмелкке пек хӗрарӑмшӑн
сутӑнакан ҫынна ка^^а кайса комсомол питне ҫухатас ҫук. Епӗ вӑл мӗн 'аухлӗ ҫирӗппнне сӑнарӑм.
Вӑл оппорттунисла ӗҫ турӗ.. Ун пек кулаксене
хӳтелекен ҫыисене вад>Д)И комсомолра вырӑн пулмалла мар. Пайанах кӑлярса ҫапмалла. Йуратушӑв
сутӑнакан, кулака хӳтӗлекен, ӗҫкӗ-ҫикӗ тӑвакаи
ан пултӑр пирӗн ӗретре,—ш атӑртаттар^ӗ сӑмахв
Натуши.
— Ох, пӗтрӗм! На^гуши! Натуши! Ес ман ҫни•^ен-и?—Кот-кот тӗкрӗ йунашар ларакан Натуший*
Ҫимелкке. Ура вӑйӗ уи ҫухал§ӗ, 'ьӗлхе сӳс кантрапа ҫыхса лартнӑ пек хускалми пул^^ӗ, куҫ т1треленсе кил^ӗ.
— Кзларас!
— Пӗтр;м! Лайӑ.ч авлактартӑи! —уласа йа|ӗ
Ҫимелкке.
— Ҫирӗн хӗр ес, На-гуши!—алӑ ҫупса йа§ӗ нуху.—Тӗрӗс!

Петитневкӑ.
Ҫӗрпӳ хулин^ч погрепнттӗл кояператтивӗнб<
ӗҫлекен прикаш^ӑксем ҫак йанварӗн 1-ыӗш кув?*
5ен петитневкӑри кун йа^ӗсене ҫӗнерен улӑштарса хунӑ (у55и тӗл сен е ҫӑнӑх парас тӗлӗшреи).
сӑмахран, йанварӗн 1-мӗш кунӗ— «ҫӑнӑх ҫук, ыр*"
кил» темелли кун; йанварӗн 2-мӗш ^ислин^е ернекун— «пайан суту илӳ ҫук, ревиҫи* темелли кун.
шӑматкун, йанварӗн З-м ӗш ^и слин^ е— «ҫӑнӑх пар»
кан прикаш^ӑк ҫук» темелли кун; вырсаникун,
йанварӗн 4 -мӗш кунӗн^е— «прикаш^ӑксем йӳрн“
меҫҫӗ» темелли кун; йанварӗн 5 -мӗш кунӗнӳе.
тунтикун— «ҫӑнӑх паракан прикаш^ӑкӑн выххотной кун» темелли кун, Ҫапла пккен ку коппера^'
тивра ӗҫсем: пит лайӑх пыраҫҫӗ, прикаш5ӑ«^^*
пикенсех ӗҫлеҫҫ^, мӗншӗн тесеп хаф ҫав аппарнт
5исткӑ тӑвасси иртсе кайнӑ.
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Прикашьӑк кӑмӑлне.
Ш«мертанӑвӑ?и (Йетӗрве райвн*) нетукн»ттӗя
м им щ ӗ,
и< Квраҫҫимӑв хӗрсеяе-кӗмеяесӗрех твфГгтеим* тот^рещм' шйрм Жас^-:
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— М1н бсӗ хӗрарӑмла тумлаккӗ?
- Кӗкекесӗр сахӑр илес тетӗп.

Пирен йурӑ.
(«Как полосыньку...» кӗввипе).
Кӑмака та ^ашӑк-тирӗк,—
Ҫав кӑиа55ӗ умра ӗлӗк.
Ех, мӑнтарӑн! Ех, мӑнтарӑн!
А§асем шав сак тулли^^ӗ,
М акӑра^^ӗҫ те, йӗре^^ӗҫ.
Шухӑш тарӑн, шухӑш тарӑн.
Унӑшкам тек ӗсӗрле^^ӗ—
Ҫивӗтрен, ах, сӗтӗре^ьӗ:
Вӑл хуҫа^^ӗ, вӑл хуҫа^^ӗ.
Хад) хӗрарӑм та йӑлт урӑх,
Тек тӑкмаст салхуллӑ йурӑ.
Куҫ уҫаҫҫӗ, куҫ уҫаҫҫӗ.
Советрах хал), ак хӗрарӑм
Арҫынпа пайан пӗр йарӑм.
Ӗҫлет паттӑр, ӗҫшӗн паттӑр.
Ьаш ӑк-тирӗк тек хуплаймӗ,
П.фӗн ҫула тытса ^араймӗ
Хӑт мӗн калӑр, хӑт мӗн ка.чӑ)».—
Колхосра хал) кух^ӑ урӑх.
Анат-ҫимӗҫ ҫиме йурӑх
Халӗ пирӗн, халӗ пирӗш.
^
А^а-пӑ^ашӑн уҫнӑ йаҫлӗ,
Вссене унта усраҫҫӗ
Пурнӑҫ ирӗк, пурнӑҫ ирӗк.
С шӑнатпӑр та, йурлатпӑр,
Пур вӑйа пайан хуратпӑр
Ҫӗи комуышӑн, ҫӗн квмун1*йн.
Тек нире хуплаймӗ кирӗк,—
Янӗр ҫнрӗп, епӗр ирӗк
Ҫав квмуншаи, ҫав камукшӑн.
И. Катеаф.

ОТН ҫӑвара иартарат.
Епӗ филоссӑф та мар, исторӗк те мар, так
ахад) капкӑнҫӑ мушик ҫеҫ. Тен филоссӑфпа исторӗкҫӑ пулнӑ пулсан „О.Т.Н.‘ тенӗ йат ӑҫтан ҫуралса пулнине шӗшлӗпе ^аваласа тупнӑ пулӑттам
та, историн^е паллӑ вырӑн йышӑнса рамккӑшнех
кӗрсе ларнӑ пулӑттӑм.
Ан^ах тӑм ҫамкаллӑ пулни хупларӗ. '^ӑнах та
еиӗ ӑслах пулнӑ пулсан, Хӗрлӗ-^^утай районӗн5е
хӑш ӗмӗрте те пулин „О.Т.Н.* пурӑннине шыраса
тупӑттӑм.
— ОТН райштапӗ ӑҫта?—ыйтса ту:ҫатӑн районри мӗи пур слушӑш^исен^ен.
— Мӗн калатӑн?
•
— ОТН, тен? Мӗнле йышши ҫвер вӑл?—^вӑюӗ'
сем тӗлӗннипе ҫӑварӗсене карсах тӑраҫҫӗ.
Райштапра 5 ҫын пулнӑ, тет, тесе калакяна
есир шыраса тупма пултараттӑр у^реш генирен
У5рештенине ^упса уруиа йӑтаймн ывӑнса ҫитсем
тин.

Ан^ах никам т.а пӗлмест ,О Т Н “ райгатанӗнае
такам пулнӑ. Ҫавӑнпа калатап та, ахаллӗн ҫак йат
ӑҫтан пултӑрха? ,О Т Н “ тенӗрен ҫук йапал» нулӗ
ку, йе темиҫе ӗмӗр кайалла пурӑнмӑ вы.-^ӑх нулманши?—тетӗп хам ухмах ӑсӑмпа.
ОТН йен-|ен хутла пӗлменлӗхпе кӗреииес ӗҫ
на^ах ҫук, тесе йаланах калаҫҫӗ Край ОНО-ра* йе
Наркомпросран килнӗ прнкагирсем.
— Е е, ку хутла пӗлменлӗхпе кӗреигев трлшиватси еппин, тетӗн ирӗксӗрех унӑн хыҫҫӑи.
Я. 1 М .

К з ш к з р у палли.
Иван Петрови5 эллине ру&кӑ тытса ҫамка тирӗсене картлантар^ӗ те, умне сарса хунӑ шур хут
^ и е ҫырма пуҫларӗ.
.Хӗрарӑмсен кунӗ“ тесе васкамасӑр пысӑк саспаллисеыпе йӗрлесе тухрӗ крахвит тунӑ хутӑн
малтанхи йӗркн ҫине.
Унтан ,п о т по.»ьккӑ* каснӑ ҫӳҫне пушӑ аллипе
уттукласа ил5ӗ те, малалла мӗн ҫырасши, тесе,
§ернил кӗлен^и ҫине 5ылай55сн пӑхса тӑ^ӗ.
,Н та!“ Тупрӗ.
— .Кашни ҫулзх мартӑн В-мӗшӗн^е епӗр хӗрарӑмсен кунне уйавлатпӑр. Хсрарӑмсене сотсиалисӑм тӑвас ӗҫе хутшӑнтермалла... Ӗлӗк хӗрарӑмсем
кӑпиталксӑм пусмӑрӗн^е те, упӑшка пусмӑрӗн^е
те“...
Малалла мӗн ҫырасси пуҫран вӗҫсе тарнӑ.
Иван Петрови^ сиксе тӑ^ӗ те, пирусне тиверт-
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камит.
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рӗ васкаса, пӳлӗм тӑрӑх утса ҫӳреме тытӑн^ӗ шу.
хӑш шырама.
— Шуйттан претҫетаттӗлӗ! Есӗ, тет, профсвйус 5ленӗ. Халӑх ӗҫне йермелле. Хӗрарӑм кукӗ
ваД)Д)И статйа ҫырса парха, тет. Сан ҫтена хаҫату
ҫнне ҫырмасӑрах, манӑн ӗҫсем нумаййине пӗлмест.
Хам парттире те тӑмастӑп, ҫапах ҫыртарат...
Каллӗ-маллӗ утса ҫӳресе, ^ӳре^е патне пырса
тӑ^ӗ.
Ҫат!.. Ҫат!.. Ҫат!.. тумла йухат ^ӳре^е йанаххн
ҫин^ен сӑрланӑ урай хӑми ҫине.
— Ма 5ӳре5е ҫин^и тутӑрна пӑрмастӑн!—тесе
ура тапса пы^ӗ тӗпелте а^а кӗписем ҫуса тӑракан
арӑмӗ патне.
— Йершеймерӗмҫке! Аса илтӗн пулсан, хйвӑннах пӑрмалла^^ӗ—йӑвӑр ӗҫех мар, терӗ арӑмӗ
ҫаннипе ҫамки ҫин^и тарне шӑлса илсе.
— Хӗрарӑм ӗҫне ӗҫлеме авланман епӗ, тесе
хӑтӑрса тӑкрӗ Иван Петрови^.
Каллех сӗтел умне ларса ҫырма пуҫларӗ:
— „Хӗрарӑма ирӗке кӑларас тесен, кух%ӑраи
хӑтармалла... пӗрлешӳллӗ пурнӑҫпа пурӑнмалла:
йаҫлӗсем уҫмалла пӗрле апатланмалли столовӑйсем уҫмалла, унсӑрӑн“...
Столовӑй ҫин^ен аса илнӗрен, апат ҫийес килсе кайнӑ Иван Петрови^ӑн.
— Мӗн пайан апат ҫитерместӗн! Кӑнтӑрла иртни пӗр сехет ҫитет. Ман канмалли кун тесе, ӗҫлемелли кун мар тесе, апат ҫитересшӗн мариха мана
есӗ?—тесе кӑш кӑр^ӗ арӑмне.
Арӑмӗ:
— Ҫ итерс^ӗ те,'"пиҫейм ерӗҫке!— терӗ йӑвашшӑн.— Ара ирхине пуд)Нитсана карӑм та, кӑнтӑрла
иртсен тин таврӑнмалла пул^ӗ,— хӑвах пӗлетӗнҫке.

— Ҫийес килет ман, ҫийес килет!—кӑкӑрне
5ышса пырат Иван Петрови^ арӑмӗ патне.
— Ытла выҫса карӑн пулсан столовӑйа кайса ҫи!
— Столовӑйсене ҫӳреме авланман епӗ!
Каллех лар^ӗ ҫырма. Аллине ру^кӑ тытнӑ^^ӗ,
алӑк сасси илтӗн^ӗ. Пиҫмоностсӑ килнӗ. „Исвеҫги*
хаҫат, „Краснайа Н ивӑ“ шурнал, тата „Капкӑн“
тыттар^ӗ. Тыттар^ӗ ге, шухӑша карӗ.
— Есӗр „Рапотнӗтсӑ“ шурнала ҫырӑнса илетӗри ҫак? Манса карӑм. Кунта пӗр номӗр пур, те
сирӗн55ӗ?—тесе ынтрӗ пиҫмоностсӑ.
— Пирӗн мар, тесе ответлерӗ Иван Петрови§.
— Ҫав шурнала ҫырӑнса илмелле^^ӗ те, темӗншӗн илсе памастӑнҫке, терӗ пиҫмоностсӑ кайсан Иван Петрови^ арӑмӗ.
Иван Петрови5 нимӗн те ^ӗнмерӗ, сиввӗн ҫеҫ
пӑхса ил^ӗ.
— „Хӗрарӑма ҫутта кӑлармалла“,—ҫырат малалла Иван П етрови^—„Хаҫат-шурналсем вулама
Кӑҫал Мускавран „пӗьӗк камиг» тенӗ
вӗрентмелле“...
театтӑр акит-прикати кильӗ. Вы/ьаҫҫӗ пулин
Тепӗр пӳлӗмре выд^акан 5 ҫулхипе 3 ҫулхи
те, вӗсем ҫииьен сас-хура ҫук, массӑ курман. а^и йурлама тытӑн^ӗҫ. .Воспоти поиело“1—гесе
Ҫавӑнпа вӗсен реппеттитсине те пулин Укерсе кӑшкӑраҫҫӗ— „Воспот помело!..“
— Кам вӗрентрӗ сире кун пек йурлаиа!:—алӑхкӑтартас терӗмӗр.
- ^
не 'уҫса хӑтӑрса тӑкрӗ а^исене Иван П етрови!.
Карттин ҫинье: пуканпа ҫапӑҫма вӗрен— Кам вӗрентет вӗсене!—сассине парат кухтеҫҫӗ.
- ^
. ^ӑран арӑмӗ.—Хамӑр килте ҫук -ьухне ^ас-^асах
Т а й р у к к и н . « М ат р о и ӑ йулкалат. Ҫав вӗрентнӗ пу.%. А^а плв*

»яткяне йана пулсан, ун пек йурӑсем илтег. ҫук^ӗ
йамарӑн та...
— А^асене йаҫлӗре усрама авланман епӗ1—
терӗ хирӗҫ Иван Петрови^.

25+40 катка хӑйар
Ш упашкар хули копператтивӗ
пӳрнньен 25 катка тӑварланӑ хӑйар
нлнӗ. Кайран пӑхаҫҫӗ: хӑйарӗ ҫӗрӗк.
Илекен ҫын аи пӗлтӗр тесе, Ҫӗрвӳсеи
хӑйарне шӑтарнӑ та, варрине шыв
йарса шӑптиӑ пулиӑ. Кунпск варрнне
шыв йарса шӑнтнӑ хӑйар Ҫӗрпӳ конператтивӗи тата 40 катка пурха (ӑХИ
маттериалӗньен).

Каллех ҫырат:

„Хӗрарӑмсене происвотствӑна йертмелле. Хап•|к-савӑтсен5е ӗҫлекен хӗрарӑмсен
про^^ӑнне
ӳстермелле*...
Кӑна ҫырнӑ хыҫҫӑн малалла мӗн ҫырасси ҫин^ен шухӑшланӑ 5ухне, хӑй арӑмӗ кӗркунне „Трушӗяӗтсӑ" ертеле ҫӗвӗҫе кӗресшӗн пулнине аса
илет. Шалуне те лайӑх тӳле^^ӗҫ. Йамарӗ ун 5ухие Иван Петрови’5 арӑмне ҫӗвӗҫе. Килте кам сҫлет, терӗ.
— 5 й н ах та, ун 5ухне происвотствӑна йзнӑ
пулсан, халӗ килте кам ӗҫле^^ӗха ӗнтӗ, тесе шухӑшлат Иван Петров^ӑн, тӑнлӑ пуҫӗ халӗ те.
Ҫыр5ӗ, ҫыр5ӗ. Каллех шухӑшӗсем' сӳрӗлсе карӗҫ. Ҫӳннӗ пирусче тивертрӗ те, каллех каллӗмаллӗ утса, ҫырмалли.шухӑшсем пӳлӗм тӑрӑх шыраса ҫӳреме тытӑн^ӗ. Ним ӗҫсӗрех кухц,ӑна тухса
арӑмӗ мӗн тунине пӑхса тӑ^ӗ пӗр гаманглӑха.
— Мӗн ку?—терӗ сӗтел ҫин^е выртакан хута
курса.
— Повесткӑ. Ыран сопранийе ^ӗнеҫҫӗ.
— Мӗнле сопранийе?
— Хӗрарӑмсен сопранине. Хӗрарӑм кунӗ йа^ӗве пулат, тет.
— Кайаймастӑн ыран.
— Ма?
— Епӗ кинона кайатӑп.
— Кинона кайма сопрани пӗтсен те пултаратӑн.
— А^нсене кам пӑхат?—кӑшкӑрса тӑкрӗ хисеплӗ Иван Петрови^.
Ахя, ҫырмалли шухӑш тупӑн^ӗ. Тупӑннӑ шухӑшӗсене Иван Петрови^ каллех хут ҫине ӳкерме
лар§ӗ.
Еҫ малалла кзрӗ. Ҫур сехетрен статйа хатӗр
те. ,Кух1ьӑран хӑтӑлна хӗрарӑм сывӑ пултӑр* тенипе пӗтрӗ Иван Петрови^ статйи. ,С ывӑ пулгӑр*
тенӗ хыҫҫӑн кӑшкӑру палли (!) лартма ру^кине
§ернил кӗлен5и ӑшне ^иксе кӑларнӑскер ҫырма
тытӑн... пери вӗҫне шӑна вилли (ҫуллахийех пулмалла) тирӗннӗ те, ^ернилӗ сарӑлса карӗ. Кӑшкӑру палли вырӑнне, кулакан пит-куҫ пек карттин
пулса тӑ^ӗ хут ҫин^е.
Иван Петрови5 ру^кине ҫат! пӑрахрӗ те:
—- Шуйттан матки! халӗ те апат ҫитермест!—
тесе урисене тапӑртатса пырса тӑ^ӗ арӑмӗ пагне
в*скаса.
Арӑмӗ йӗрсе йа^ӗ.
йӑваи Муьи.

— Мӗнле тӑварлама п^лнӗ есӗр ку хӑйара?
Ҫӗрни пӗрте палӑрмасТ.
— Дна урӑх, ха иьъен пулман майлӑ
тӑварла ӑ. Ҫазӑнп ӑна ҫийес пулсан 40 кратӑс
сивӗре ҫимелле, ӑшӑра ҫиме йурамасӳ.

Токлатпа йӑла.
1.

Салӑ. Салӑра рапо^^исен яухӑвӗ. Савӑтӑн
*<У^тҫектӑр пуҫлӑхӗ токлат калат:
— Иул гашсем! Пирӗн ҫенӗ йӑласеышӗн ^сӗреш“ҫлле. Кирлӗ мар пире авалхи йӑласем. Есӗрлсе
Ҫӳресси те ^орту! Тайош нумайрах кӗнеке-хаҫат,
тайош кино, тайош ратио,—пӗтер^ӗ вӑл хӑйӗн
токлзтне.
лӑхӗI*’
лайӑх мйларӗ ку.%тҫектӑр пуҫ-

2.
Каҫ. Вӑхӑт 10 минутсӑр 10. Пивной килкартийӗн фанер хӑмисен^ен ҫапса тунӑ упорнӑй каяажӗн^е савӑтӑн куд>тҫектӑр пуҫлӑхӗ выртат.
— Ех. мат-кассы! Еп ӗҫмесен кам ӗҫес... илтӗнкелет унӑн сасси хушӑран-хушӑ.
— Ах ытла та лайӑх кӗртетҫке ҫӗнӗ йӑ.часене
пирӗн куд)тҫектӑр иуҫлӑхӗ!—шухӑшласа иртсе карӗ
паҫӑр кӑнтӑрлара токлат итленӗ рапо^^и киноран таврӑннӑ май.
И. Катраҫ.

1
Ҫӑварни ҫуни.
.Ҫӑварни ҫуни, ҫут ҫуки*
Ҫаварни ҫуни ҫин^ен марха, ҫӑварни ху^ӗ ҫин^ен пулат сӑмах. Акӑ хут:
Роспнск
] 931-мФш ҫулта 16-мӗш февралте ҫирап ҫак роҫпиенАна Муеыкаптов Афанаҫий. Е п^ хурама йалкана*аӑн?гре» сӑра хума виҫӑ кунлӑх пипрке илетӑп.
кунтан кайалла тавратӑп, Ҫавӑнпа ха.и а.9ӑ
пуватӑп. „Муеыкантов’^.
Пушар пи^кине сӑра тума парса йанӑ. Ҫавӑнпа
нушарӗн, сосиаттӗлнӑй пулсан, ҫав сӑрана ӗҫсе
нӗтермесӗр йала тухмастӑп тесе, йалсовета роҫнисккӑ ҫырса памалла.

СыБлӑха упрас ӗҫ.
Сывлӑха упрас ӗҫ малалла пысӑк утӑмсемпех
кайня хӑш-пӗр йалсоветсем те тухтӑр ӗҫне пӗлнин'§сн те паллӑ.
Йӳҫкасси (Елӗк районӗ) йалӗҫтӑвкомӗ Ҫӗмӗрткассм ликпунта ҫакӑн пек справкӑ тӑратнӑ:
-на зтайашую збравк на слопот Ваеилая
ЕюрФву слапот одну неделе хворит Егор Максимвв
одну хвораит неиил он пес памшп лешит опе тоше
паетвйши веремне стров нет десвилен рапотникнет...
Пврет еик Юськасинской сикҪал пуснӑ пищет пуснӑ).
.Рапотник нет“ ҫав Йӳҫкасси йалӗҫтӑвкомӗн§е.
Иуррисем те йӳҫӗхсе ларнӑ. ,Н е стров*.

Ҫурта кирлӗ пулна.
„Т)иркӳ»е ӗненетӗп*. Ӗненетӗн пулсан, ӗнен,
ан^ах...
Ҫӗнӗ Тӗмер (Кӗҫӗнйел^ӗк районӗ) йалӗҫтӑвкомӗ
•^иркӳ старӑстине ҫакӑн пек ӗнентерӳ туса панӑ
(февралӗн 5 мӗшӗн^е, 172-мӗш номӗрпе):
Выӗанв наетоящев удвстоверение Ново-Тинчуринвки.4 еельевветом Мало-Яльчиков. рай. церковному
прихвтнвму совету Макси.чову Сергею » Николаеву
Ал-ӗру вни ӗейетвительно они поез.жают в г. Казань

Тасалӑх.
ХЯшпвр копператтивсем (Куславкка,
Ш унашкар, Сӗнгӑрвӑрри) сыснасеяе
йапӑх пӑхаҫҫӗ те, сысяисем вилеҫҫӗ.

—■ Си]»ӗн квяператтнвӑн сысна аигии^е тасалӑх иури?
— Тасалӑх йеи^ен пнт аван вара пирӗн аите»гм.
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за покупка.ми цсрковные свеиу и взяли с еобои.чи
воска для заказы свечи в мастерское личность Макснмвва и Нпколаева удостоверяет.
Нретсика Еозлов
Секретарь Матроеов
Пирӗн шутпа Кословпа Матроссӑва хӑйсен вырӑнӗн^ен кӑяарса ^иркӳ советне кӗме утостоверени туса памалла.

Су'уилӳ инҫпектӑр приккасӗ.
0 Д)ТЙкассин5 и (Ш упашкар районӗ) ПетровИвана
Ш упашкар районӗн^и сутунлӳ инҫпектӑрӗ ҫакӑн
пек хут туса панӑ.
ОЛЬДЕЕВСКОМУ С/СОВЕТУ.
Немедленно освободить гр. Нетрова Ивана вт
едачи по твердо.чу заданпю. Добейтесь сдачи в порядке еа.чообязателъства.
Результаты оввобождения от сдачи по твердому
заданию инфор.чируйте к 30 ) X I I « торгимепекцхт
Чеб. рика 1 7 1 ^ 1 30 г.
Н. Виногр.
— Мӗншӗн капла хут туса панӑ?
— Унӑн хуҫалӑхне йалӗҫтӑвком пленӑмӗ вӑйлӑ
хуҫалӑх тесе шутланӑшӑи.
— Тата мӗншӗн?
— Ӗлӗк 200 ҫын таран тара тытса ӗҫлеттернӗшӗн.
— Тата мӗншй!?
— Сутуилӳ инҫпектӑрӗ сылтӑмалла сулӑнса
кайнӑшӑн.

Патне пымалла мар.
„Леш ӗ“ ҫыра’г:
Шурут (Иӗпреҫ районӗ) йалсове^ӗ кулак ҫуртӗн^е. Ҫавӑнтах пӗр пӳртӗн^е шкул, хӑй те ҫавӑнтах пурӑна'г. Шкул пӳр^ӗ алӑкӗ ҫине ҫакӑн пек
пӗлтерӳ ҫапнӑ:
„Кунта претҫетатгпИлпг ҫекреттартен иуҫпе
никам та гсӑме пултараймасгп. Игплемесен 1—6
тенке ҫитещщен штраф.
П. Ҫ.чирнов.
Йалсоветпа ҫыхӑну тытнӑшӑн 5 тенкӗ штраф!
Ҫмирнов йулташ! Сана курас^ӗ те, ан-ьах 5 тенкӗ
ш траф тӳлеттересрен хӑратпӑр. Ҫавӑнпа .Капкӑя'
урлӑ ҫеҫ калаҫма тиврӗ.
Ан ҫиллен!

-- Мӗн йӗркепе апла калама пултаратӑн?
— Ара пирӗн витере мӑн хӑлхаллӑ й ы ш ш и
сысна пулнӑ. Сыснисене тасалӑх пултӑр тесе, а я а т
курити те апатсӑрах таптасах тӑнӑ. Тата к у к ш а ланнӑ хыҫҫӑн ҫусах тӑнӑ. Вилнӗ ҫемӗн п ы т а р с а х
пымӑ. Ҫавӑнпя та хамӑр внтене тиркеместӗп. Тасалӑх йен-^ен тистсиплинӑ пур, тесе шухӑшлатӑп.
Палсуикхав.

„Телейсӗр*‘.

Ресо)ьутси пулӑшман.

Хӗрарӑм^куннс.

— Телейсӗр
епӗ,
телейсӗр!
Арам тӗлӗшпе телей пулмарӗ.
— Ма? Вил^и мӗн?
Вилмен те.
Уйӑрлса карӗ-и?
— Уйӑрлман та.
Ьирлери?
— Ьирлемен те.
—- Мӗн пулнӑ тата?
— Телекатка суйлаишӑ.

— Тӗлӗнмелле: ӗнер
ан^ах
„хӗрарӑм куд)ттурӑ тӗлӗшпе арҫынпа танах пулмалла* тесе ресод)утсн йышантӑиӑр. Пайанах
пирӗн килти хӗрарӑмсем пурте
^иркӳве кайса пӗтнӗ.

— Мӗншӗн Ваҫли пайаи арӑмне хӗнерӗ?
— 10 сехетре хӗрарӑм куяӗ
ҫин^ен токлат тума каймалла,
тет.,Арӑмӗ ун§5ен апат иӗҫврсе
парайман, тет

Кив пурнӑҫ йӗркинье.

Кулаксем хушнине.
— Хветӗр арӑмӗ мӗн нур тыррнне пӗтӗмпех самоконк!^ туса
пӗтернӗ. Ҫуркунне мӗн жкас тетха вӑл?
—Совет ҫин^ен суйа сӑмахсем.

Тӗрбе.
— Мӗн есӗр упӑшкупа иксӗ]»
пӗр майах вӑрҫатӑр? Мӗм ҫитмерӗ сире?
— Кул)ттурлӑх ҫитмерӗ.

Кӑвакарнӗ куҫпа.

Йалти „ь^рӗ хаҫата“ кӑларакансем.
Хӑшпӗр уьргште ири вытвишенккӑ.
— Иван Петрови^, есӗ иит
лайӑх
сторӑш. Аван ӗҫлетӗи.
Аван ӗҫленӗшӗн сана савӑнтарас
тетӗп. Арӑмна вытвишенккӑ тӑвам. Пит ответлӑ ӗҫ парам.
— Мӗнле ответлӑ ӗҫ?
— Ответлӑ ӗҫ. Ун алли пымасӑр у5рештенирен пӗр хут та
гухса кайаймӗ.
— Толшнӑҫ йа^ӗ мӗнле вара?
РассыД)Нӑй.

Пӳрократ килӗнье.
— Упӑшкаы, а^а 83.5.5»
ператтивран пе^^ени илме укҫа
парха!

—Мархва инне/ Мӗн иирки сан
кӑванпрса хуралса
-^Упӑшгтм тӗттӗмлӗввӗ гтрт.

— Мӗн 5ул кирлӗ?
— 2 тенкӗ ҫурӑ.
— Ненай! Сайавлени ҫы|», каӑрак нӑхса тухӑп,—яа|»аяи уита,
иамӑян.

Вӑтам йатне илтмӗ и]^г:<
туйӗнье.
Туй халйхӗ (йурлат):

Туйа туй пек тӑвари,
Йур пек шурӑ тӑвари?
Туйа на^ар тумашкӑщ,
Пирӗн Илйе иа^ар ыар.
Илйв. Тархасшӑн апла ая йурлӑр. Раскула^^ӗт тума нулт*раҫҫӗ.

Тӗрӗс марнТ
Нув. Павӗл аппостӑл хӑйӗн Тимвфей патне йаиӑ ҫырура, 8-мӗи
клавара, 12-мӗш ҫтихра ҫаяла
каланӑ: .Хӗрарӑм килтен ту.хса
ҫӳремелле мар, халӑх хушшнн^е
нуху тавраш ӗн^е нулса, ҫӑ«а|»
уҫса калаҫмалла ыар*,тея<.
Уивцв мнкв. Кудак жрявт ыӗн
авла Павӗл аппостӑ^

(П уҫлам ӑм ӗ Ъ-мгш т м ӗрт б)
IV-мӗш К^ТӐНУ.
(Алтатти пӗ5§енех).
АЛТА-ГТИ. Те ухмаха йернӗ вара ку? Кӑштах
жӗвӗреххи пурах курӑнат унӑн пуҫӗн^е. Шампин5€н вӑл манран та ытла хӑрат иккен... Мӗн епӗ
унӑн кӗлмӗҫӗим. Кунне-ҫӗрне пӗлмесӗр ӗҫлетӗп
уншӑн, пӗр пусне те тӳлемест, ҫавах хӑй кӗвӗҫме
ҫӗлет тата; епӗ сана тумлантарнӑ, тӑрантармӑ, тет.
Иурат. Виҫӗ ҫул хушшин^е епӗ хам расхутсене
ытлашшипех татнӑ вӗсене. Тухатӑп та кайатӑп
акӑ.
V-мӗш КУРӐНУ.
(Алтатгипе Йашук матки алӑкра тӗл пулаҫҫӗ).
ЙАШУК МАТКИ. Алтатти, есӗ пӗ^^енехим
тата?—тӗксӗмӗн курӑнатӑн. Мӗнех апла?
АЛТАТТИ. Ех, Сӑпани-и-иҫ... Кӗр, кӗр!
ЙАШУК МАТКИ. Ах, Алтатти хӗрӗм, Алтатти!
АЛТАТТИ. Иртсе лар.
Мӗн
ӗҫссм
тата?
Алтатти... Ах, манӑн ӗҫсем, ӗҫсем—хӑшне туса
нӗтерес (кӗрет). Хам кунтанах иртсе кайатӑп та,
иӗрҫе тухамҫке кунта. терӗм.
ЙАШУК МАТКИ. А-ы, хӗрӗм, хӗрӗм шырасан
тупӑнат ҫав. Кам ^ӗлхепе ҫӑвар ма^^ине ҫапма
йуратат, ҫавӑн ҫеҫ ӗҫсем ҫуккӑ вара... Есӗ вӗт,
Алтатти, ман ӑса пӗлен пӗр сӑмах та ытлашши
каламастӑп. Кам ҫин^ен те пулин пӗр сӑмах ытлашши к :лам, халех ҫакӑнга ҫӗр ҫурӑлса ҫӗр ҫӑтса
кайтӑр мана. Епӗ елеклесе каламастӑп ни.хҫан та,
ҫав терн 5ӗмсӗр епӗ. КукӑЛ) Кӗркури ӗҫӗсем ҫин5ен илтни тага?
АЛТАТТИ. Ҫук, илтмен. Мӗн тата?
ЙАШУК МАТКИ. Манӑн вӗсемпе ӗҫ ҫук таха?..
Ҫынсем пур, турра пуҫҫачаҫҫӗ, вӗсем—вӑрҫма тапратнӑ. Есӗ Хӗветлене пӗлетӗн пулӗ ҫак? Ҫав тери
хайар матка, пӳрнине ҫӑвара ^иксессӗнех, ^авсаран ҫыртма ӗлкӗрет. Ара, упӑшки хуларан тутӑр илсе килнӗ тет те, хӳнемӗшӗ тутӑра курнӑ
та:—Ку сирӗн мӗскер, тесе калат тет. Хӗветлене
ҫав самантрах ҫивӗтрен, тет те... Хӗветли хунамӗшӗ
ҫӗре ӳксе— ватаймастӑн, тесе калат тет. Ху%ашш ӗ—Хӗветли ҫине, упӑшки—ашшӗ ҫине, ашшӗ
т а « ...

Ух, мӗн каласси пур. Пӗр-пӗрне пӗтӗм халран
йаря^ьен ҫур алтансем пек хӗнесе пӗтернӗ...
АЛТА1'1И. Авӑрнӑ кӑна вара!..
ЙАШУК МАТКИ. Куна аха^к ҫеҫ, сӑмах ҫяие
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килнӗ пирки, каласа кӑтӑртатӑпха. Епӗ хам сӑмахлама йуратмастӑп, ^ӗмсӗр епӗ. Елеклеме, тата сут
тӑвассине йуратмастӑп, тусме ҫук йуратмастӑп.
АЛТАТТИ. (Пуҫне тутӑр ҫыхса). Мӗн каласси
пур ӗнгӗ! (Пӳрт умӗн^е сасӑсем, ура сассисем
илтӗнеҫҫӗ). Хуҫи килет пулас. Манӑн каймаллах*
кунтан... (Тухат).
УТмӗш КУРӐНУ.
(Йашук матки, Шампа, Пӑта Иванӗ тата Ьзпрас
Йакку кӗреҫҫӗ).
ЙАШУК МАТКИ. (Вӗсене хирӗҫ пулса). Сывӑи,
Мӗтри Кур55ӑ, авани?
ШАМПА. Сывах-ха, кумма. Есӗ ӑҫта кайма хатӗрленетӗн тата? Лар, лар. Ан кайха ӗнтӗ.
ЙАШУК МАТКИ. Ним тума та пӗлместӗп ӗнтӗ.
ӗҫсем пигӗ нумай та манӑн...
ШАМПА. Лар, лар! Есӗр тата, пускилӗмӗрсем
мӗншӗн иртместӗр, ларӑр, ларӑр. Арӑма та манӑнне темӗскер пул^ӗ, сӑмавар лартакан та ҫук.
Алтаттене уна, праҫнӗк тесе ирӗк панӑ та, ^уптӑр
ӗнтӗ тӑрани55ен!.. Манӑн вӗт пурте саккун тӑрӑх
пыраҫҫӗ. Ну, ӗнтӗ пирӗн, йулташсем, калаҫу питӗ
«ҫерйоснӑ» пулаЕ..
ПӐТА ИВАНӖ. Мӗн калаҫмалли пур тата?..
Калаҫмаллине тахҫанах калаҫса татнӑ. Каланӑ
пӗрре,—санӑн хӑвӑн пӗр ҫул, пирӗн—урӑх. Колхос
саншӑн пулсан кистен пек, пирӗншен пӗтӗм пурнӑҫ сӗткенӗ унта! Пӗтӗм телейлӗх—колхосра!
"5 АПРАС ЙАККУ. Тырӑ парассн ҫин^ен нимле
йумах та пулма пултараймаст. Пӗтӗм йал-йыш пирӗнтен кулат хад): епӗр 10-шер ҫухрӑм тырӑ турттарнӑ, есӗр пур, кулак майлисем, хулхушшин§е
копператтив пулсан та пӗр пӗр^ӗ паман, теҫҫӗ.
ШАМПА. Ҫанла еп...
ПӐТА ИВАНӖ. Епӗр пӗлетпӗр, Мӗтри
санӑн сӑмахсене малтанах пӗлетпӗр епӗр.
5 АПРАС ЙАККУ. Есӗ, Мӗтри КурБ^ӑ, пире»и
кӑтарт! Епӗр—5ухӑнсем, а, есӗ—...
ШАМПА. Ну, мӗн епӗ тата?..
5 АПРАС ЙАККУ. (Шампана). Мӗн к алам аллине тахҫанах каланӑ сана;—-Кулак та. кулак есе,
урӑх нимӗн те мар!..
ШАМПА. Тӑхта, тӑхта есӗ! Кунта есӗ тӗрӗссиае
каларӑни вара, Йакку Кирил^! Кулаккиие кулаках
епӗ, тунмастӑп.
та кулак пулнӑ. „Совет
•лаҫне хирӗҫ те кайнӑ епӗ, тырӑ-пулӑ хатӗрле«'
сипе колхоссеые хирӗҫ те тӑвӑ. Мӗншӗи тетӗнха

унта,

ну?

Калаха

ну, кала, мӗншӑн

апла

к уд й ӑ?

Т)АПРАС. Мӗн каламаллн пултӑр уита урӑх.
кулак ҫулӗпе кайнисӗр пуҫне урӑх ннмӗн те ҫук
увта.
ШАМПА. Унпек-кунпек йӗрке нимӗн те пулман
каяӑн. Ак камсем мана пӗтернӗ?.. Ак ҫаксем пӗ.^ернӗ мана!. (Турӑш ҫине аллипе тӗллесе кӑтартат> Хӑвӑрах есӗр, колхоссен^е самӑр пупсем
катилсемпе сулламассине, турӑ йуррисене мемленессине, аванах пӗлсе тӑратӑр!
Т)АПРАС ЙАККУ. Вӑл санӑн ӗҫ хӑт, епӗр турӑ
ҫин§ен манма та пуҫланӑ ӗнт...
ШАМПА. Тӑхтаха, тӑхта! Есӗр хад> манма ҫеҫ
пуҫланӑҫке, а епӗ тӑкки
пӗтӗмпех маннӑ вӗсем
инт,ен. Вӑ ӑ ӑт!.
ПӐТА ИВАНЕ. Есӗ-и?
ШАМПА. Епӗ ҫав, епӗ. Мӗн тата куҫна-пуҫна
а алтӑрӗ пек аслатса йатӑн! Сирӗн ҫеҫ мар ӑслӑ
1улмалла, пирӗн те хамӑра пурӑнмаллӑх ӑс пухкалла. Текех ҫитет ӗнтӗ! ))айтах пуҫҫапрӑмӑр!..
ӳрӑ ҫук та ҫук, урӑх нимӗн те мар!.. Ҫук, ҫук,
;ук!.. ф ы ш к и п е турӑш ҫывӑхӗн^и ҫтенене ^ышат.
(йй ӑссӗн). Ну мӗнлеха вӑл?..

П а ТА ИВАНӖ. Мӗскер тата ку капла?
ИАШУК МАТКИ. Аҫта ҫапрӗ... хӗл варрин^ех
аҫа ҫапрӗ.. Туфӑ кӑтартат хӑйӗн хӑватне.
5 АПРАС ИАККУ. Ичан, тетӗп Иван!.. Вилсех
кайрӗ пулмалла, _,ку шуйттан...
ПӐТӐ ИВАНӖ. Ан хыпӑнха есӗ, ан хыпӑн!
5 асрах халӑха, халӑха ^ӗнсе килер... (Пӑртак
тӑхтаса) Ай, хад> тепӗр темесен... Тухас та тарае
йӗрӗхпе ҫылӑха кӗре^^ен.
5 АПРАС ИАККУ. Йал советне пӗлтерес пула1!
кун ҫин^ен.
ПӐТА ИВАВЕ. Ата еппин... ^ а с р а х кайса пӗдтерер йалсоветне!..
ЙАШУК МАТКИ. Ах, тур, тур, тур!.. Хӑвӑртрах арӑмне калас пуд)... Ах, хӑйамата... (Арҫынсеи
хыҫҫӑн тухма тапратат). Тӑхтӑрсамӑр, ан кайӑр!
Ан кайӑр!.. Мӗн мана есӗр пӗрле тӑр пӗ^^ен хӑвартӑр. (Пурте тухаҫҫӗ). Ый-ых!.. Хӑратӑп епӗ,
хӑратап пӗ^^ен... Хӑратӑп!..
УП-мӗш КУРӐНУ.
(Шампа пӗ^^енех).
ШАМПА. (Ҫӳлелле ҫӗкленсе алӑк йеннелле пӑха'г). Ха-ха-ха!.. Лайӑх кӑтартрӑм мыскара... Кунашкал мыскара йал тӑрӑх сзрӑлсан... колхосумӗнӳ... пӗтӗмпех тухса тарса пӗтӗҫӗ колхосрам.
Никам та кӗрес текен пулмӗ. Ех, аван та-ҫке шӑхӑртрӑм епӗ кусене... 5^^^® тӑршшех лартрӑм,
мӗскӗнсене!., (^ы ш ки пе урайне хытӑ ^ышса йанрата'г). Ну, йанрарӗ те вара... Тӳсме ҫук хытӑ
йанрарӗ, ҫӑва таташшӗ! (Кӑшкӑрат) Ей!.. Илле пророк! Пророк Илле, ^арӑнсам халтӑртатма!.. Акӑ,
тепӗр ик-виҫ кунтан килетӗп те...
VIII-мӗш КУРӐНУ.
(Шампа ҫӗртех выртат, тата Крахвине кӗрет).
КРАХВИНЕ. Ах, турӑ ҫырлахах! (Ҫӗрте выртакан Шампана курса) Мӗтри К урь^ӑ, Мӗтри Кур-55ӑ! тетӗп... Есӗ ^ӑнах та вилетӗн пулмалла. (Шавласа). Аг, мӗншӗн ха есӗ хуса кӑларса йатӑн-н-н?..
ШАМПА. Ҫапла, ҫапла!.. хытӑрах кӑшкӑр урамри
ҫынсем ил^-ьӗр.
КРАХВИНЕ. Кам ҫине мана шанса хӑваран...
Ӑҫта кайса кӗрем-ши?.. Ах, тур-тур...

ПӐТА ИВАНӖ. Ак, тамаша... Мӗн пул^ӗ тата
ана?
Т)АПРАС ЙАККУ. Есӗ-и вӑл ҫапла калатӑн?
ШАМПА. Вара, мӗн? Епӗ ҫав, епӗ ҫяпла калаЮ-_Елӗк вӑл епӗ сире хирӗҫ хытӑ тапаланнӑ,
'лӗ хам ирӗкпе патшалӑха тырӑ паратӑп. Колхос
Улсассӑн... Хӗпӗртесех!.. Хӗрпӗртесех колхоса кӗ)теп. Ан^ах, кӗртмеҫҫӗ пулӗха!.. ('Ҫтенене татах
Хӑй ӗссӗн) Ҫывӑрнӑ шед>мӑ пуҫӗ!..
ПӐТА ИВАНЕ. Ну, ӗҫ те...
ОАПРАС ЙАККУ. Вӑл ҫапли, ҫаплах таха!..
ИАШУК МАТКИ. Турӑ ҫырлахтӑр ан^ах, турӑ
та кӗтӗр!.. Йӗксӗксемпе...
ШАМПА. Мӗн йӗксӗк тата, нимӗн те ҫук унта!
Рамастӑп, нимӗнрен те... Турри те, аслатийӗнте хӑрамастӑп! Тфу!.. Су^ мастӑп та епӗ вӗсем
*•. ( е ыене хыгӑ 5ыша'г. Хӑрушӑ сасӑ йанраса
Шампа хӑй пуҫне аллисемпе хупласа тыта'1
’
кайса ӳкет. Пурте сасартӑк хӑраса ка-

(^яршяв).

П-мӗш пайӗ.
Стсенӑ малтанхи пек. Сӗтел ҫин^е Шампа внлмӗ
пек выртат. Ҫийелтен шурӑ простӑ1|пе вигнӗ. Пуҫ
вӗҫӗн^е икӗ ҫурта ҫунаҫӗ.
1-мӗш КУРӐНУ.
(Шампапа Крахвине).
КРАХВИНЕ, (Шампа ҫин^ви простӑне тӳрлегсе).
Турӑ ҫырлахтӑр ан^ах... Пӗтӗмнех мантӑн есӗ мана,
Мӗтри Кур55ӑ, пӗтӗмпех мантӑн. Халӗ ак ӗневмӗ
те пултараймастӑп, те вилӗ есӗ, те ^ӗрӗ...
ШАМПА. Есӗ вилнӗ ҫынсем калаҫнине хӑҫам
курнӑ? Нумай курнӑи есӗ вилнӗ ҫынсем калаҫннмвКРАХВИНЕ. Кам пӗлет вӗсене?.. Ку ^ухне тӗрлӗрен виле пур та, —хӑшӗсене 5иркӗве кӗртмесӗрех те кайса ^икеҫҫӗ. Ӗненмелле мар ку ^ухнехк
вилесене.
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ШАМПА. Каланӑ саиа—^ӗрӗ тесе, ытти йут
ҫыисемшӗн 5ӗрӗ мар епӗ—вилнӗ. Анлаитӑни? А?..
КРАХВИНЕ. Анлантӑм, Мӗтри К ур^^ӑ, ӑнлантӑм. Питӗ те аван ӑнлантӑм. Ха.5 хам та аван
мӗлетӗп есӗ ^ӗррине ӗнтӗ. Ан^ах та, сан ҫнне пӑхатӑп та, шухӑшлатӑп—ну, вилӗ тӗк вилӗ!
ШАМПА. Ну, ҫитет сана ун ҫим^ен калаҫма.
Тек ан лӑркаса тӑр. Есӗ мана ҫынсем пирӗн ҫнрен
мӗн каланине каласа кӑтартха?
КРАХВИНЕ. Ах, ан та калаҫ, Мӗтри Кур^^ӑ!
й а л тӑрӑх сап ҫнн5ен мӗнле сӑмах ҫӳрени ҫиньен
мнм калаҫасси те ҫук!.. Сана турӑ асаплантарат
пулат вара... Мӗтри Кур^^ӑна турӑ асаплантарат
тесе калаҫҫӗ, тет. Аҫа ҫапнӑ... Колхоса кӗресшӗн
пулнӑ тет те, ҫав сехетрех пуҫран аҫа шартлаттарнӑ тесе калаҫҫӗ, тет... Колхоса кӗместпӗр, ҫапса
пӑрахсан та, кутӑн ҫаксан та колхоса кӗместпӗр,
тесе ҫухӑраҫҫӗ, тет!..
ШАМПА. Вот, вот, вот!.. «Пускай» кӑҫкӑрй^ӗр
пӗрре . Колхосӗ мӗнӗпех шӑнтса лартатӑп епӗ вӗсене. Пӗтӗмпех хам алла ҫавӑрса илетӗп.
КРАХВИНЕ. Ху халӗ вилнӗ... Ӑҫтан ҫавӑрса
илме пултаратӑн вӗсене?..
ШАМПА. У-ухмах!.. Епӗ ӗмӗр ӗмӗрӗпех вилӗ
пулмастӑп вӗт. Лкӑ вӑт виҫменех ^ӗрӗлсе тӑратӑп.
КРАХВИНЕ. Турӑ ҫырнӑ тӑрӑх виҫмене ^ӗрӗлмеллех санӑн?..
ШАМПА. Мӗ-ӗн?
КР а ХВИНЕ, Ах ку 5и
^иркӳве пупсем йурласа каланӑ пекех пулат^ӗ ӗнтӗ. Мӗтри Кур§5ӑ,
тетсп, Мӗтри Кур55ӑ!
ШАМПА. Ну? Вара, мӗн?
КРАХВИНЕ. Сан пек пулсассӑн епӗ мӑнкун^^ене.х вилсе выртмалла. Мӑнкунсӑр та ^ӗрӗлес
ҫук. Кайран вара Христоспа пӗрле пӗр ытарайми
уйар та илемлӗ вырсарникун —мӑнкун кунне ^ӗрӗлсе тӑнӑ пулӑттӑм.
ШЛМПА. Тупнӑ есӗ шутласа... Мӑмкун^^ев
выртса пӑхха вӑт есӗ ху. Мӗн тути калӗ ун
хыҫҫӑн...
КРАХВИНЕ. Ара вӑ...
ШАМПА. Ун55ен выртсассӑн пӗтӗм шӑимуюакку та йулмӗ. Ӑйӑккусем те ҫӗр ҫитмӗл шӑтӑк
пулса, вилнӗ ^ӑх йевӗр хуралса к а й ӗ ..
КРАХВИНЕ. Епӗ сана ҫемҫе-е тӳшек ҫӗлесе
нарӑп та... Есӗ улпут пек карӑнкаласа ҫеҫ вырт
вара... Мана та канлӗ пулӗ^^ӗ ун ^ух.
ШАМПА. Ну-уу... Есӗ ^ӑнах та хӗпӗртенӗ те
иккен!.. Питӗ савӑннӑ!.. Тӑхтаха, такам килет пулас!.. Есӗ йӗрнӗ пек пул... (Вилнӗ пек пулаЬКРАХВИНЕ. (Уласа йӗрет). Ах. кам ҫинеши
шанса пӑрахса хӑвартӑн мана тӑлӑха? Кам ҫине
юанса хӑвартӑнши мана, кам ҫинеши?
И-мӗш КУРӐНУ.
(Ҫавсемех тата Йашук матки).
ЙАШУК МАТКИ. Йӗретнеи, кин?
КРАХВИНЕ. Йӗретӗп ҫав, йӗретӗп. Ним таттисыпписӗр йӗретӗп ӗнтӗ^..
ЙАШУК МАТКИ. Йӗрмеллех ҫав, йӗриеллех,
йӗрмесӗр ӑҫтан ^ӑтӑн ӗнтӗ. Пурӑннӑ вӑхӑгра тем
те курмалла пулат те...
КРАХВИНЕ. Ан та калаҫ ун ҫиы^ен. Ниы ка.««ҫассси те ҫук ун ҫин^ен. Шатах апграмалла
ӗнтӗ._ Вен^ете кӗнӗ хыҫҫӑнах мӑшкӑл.зма пуҫланӑ
тн вӑл манран... ҫапах__йӑлӑхтарнӑ вӑл иана...
ЙАШУК МАТКИ. Йущатнӑ вӑл саиа...
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КРАХВИНЕ. Иуратнӑ ҫав «ан в а^ ки ... В |,
мана ҫапмаи йапала та йулман пулӗ ҫак иӳртп^
Урай хӑмисене илсе ҫапайман пулӗ ҫеҫ... Ун ҫнн.
те темиҫе хут та кӗрн йуман пек пере-пере анн1
епӗ.__
ЙАШУК МАТКИ. Тӑпӑ-тӑп пулнӑ иккен...
КРАХВИНЕ. Ним ка.таҫмалли те ҫук унӑн тац.
лӑхӗ ҫин^ен. Тухат.мӑшӗ пек 5ун илмӗшӗ пулнй
вӑл.. Тухатмӑшӗ пек...
ШАМПА. (Айӑккинелле). Ай. йӗксӗк... Внтс?
лартаФ те сывлама та ҫук!..
КРАХВИНЕ. Тепӗр 5ух шухӑшлатӑн вара—
мӗншӗнши турӑ капла асаплантаратха, тесе. Мӗншӗнни (Шампана) турӑ ^асрах хытарса лзртмастши ҫакна?..
ШАМПА. (Айӑккинелле). Ай шуйттан... тӑхт*
пӗрре тӑрсан сире...
КРАХВИНЕ. (Шампа ҫывӑхнерех пырса) Ҫак
вӑрӑм ҫӳҫӗнҫен ҫулса илӗтгӗм те пӗрре, ай йай!..
Пӗтӗм пурнӑҫа ҫирӗ вӑл манӑнне, шуйттан пуҫӗ... (Ҫӳҫӗн^ен йарса тытат). Ак сана, ак сана, ак
сана!..
ЙАШУК МАТКИ. Есӗ мӗн тата, Крахвине кумма, ухмаха йертӗним?.. Вилнӗ ҫынна хӗнеме пуҫларӑн?..
КРАХВИНЕ. И-у, шуйттан пуҫне... Епӗ уна §ӗ
рӗлле нахҫан та хӗнесе курайас ҫук... Вилсеи тс
пулин ҫӳҫне туртса каҫарас. Ак сана. ак сана, ак
сана!.. (Сӗтел ҫумне Шампа пуҫне шаклаттарат).
ШАМПА. Ыратат «^орт»!..
Уйӑрӑл
^асрях
«5орт*... Ай-ай...
КРАХВИНЕ. Ӑ-е, есӗ суйатӑн... Вилнӗ ҫыннӑи
мӗн ыратмалли пулгӑр?Ак сана!..Ак сана, шуйттан
пуҫне...
ЙАШУК МАТКИ. Ех, кума, ухмахах йернӗ
пулмалла есӗ?.. Вилнӗ ҫынна хӗнетӗн... Ара, пӳрттум вӗҫне тухса кӑштӑм уҫӑлӑр хӑт. Тулти уҫӑ
сывлӑшпа уҫӑлӑн кам пӗлет... ( к л г к патнелле ҫавӑтса пыра!).
КРАХВИпЕ. Ох, пуҫ ыратат ыанӑн... Такӑме
5ӗрӗ, такӑшӗ вилӗ—ни.мӗн те ӑнланмастӑп. (Тухаҫҫӗ).
111-мӗш КУРАНУ.
(Шаипа пӗ55енех).
ШАМПА. (Ҫӗкленсе). Во-от, тамаша та тамашаВилерен хӑрушӑ ӗҫ урӑх нимӗн те пулас ҫук тӗа5ере... Сана хӗнеҫҫӗ, йатлаҫаҫҫӗ.. Есӗ пур мӑкланса ларнӑ хапха йупи пек тӳссе вырт! Пӗр сӑмах
та ^ӗнмелли ҫук!.. Хамӑн тата, тӳсме ҫук, внлес
пек 5ӗлӗм туртас килет... (Кӗсйин^ен пирус кӑларса простӑ^ айӗн^ен туртат. Пӑртакран тулта васӑсем илтӗнеҫҫӗ. Пируса ҫӗре пӑрахаТ, каллех тӑпланса выртат).
(Й у м ш к п

ҫш п ес н о м ӗ р т е н р м т ) .

Шӑнса

1 нлес килмест.

Кулак (йӗрсе). Ку раскула^^ӑт тӑмссмые вслиӗ
яулсан ҫуллах шыва снксе вилмелле^^в.
Ьу>1ӑ> (кулса). Х а^ ма еикместӗн?
Куяак. А, маи ЛЮ5 юӑнса вилеси-и-им...

Явтву-

Ҫутӗҫ орканӖсен ҫулӗ ҫинъе пуланан инкексем
Ӗҫ.Хр. Ииҫвекси мвлтан тӗрӗеленӗ вдхне ҫутӗҫ оркӑнӗсем вурне т«
вӗреитес ӗҫе пӗрахса хӗварии палӑрнӑ. Инҫпекси тӗрӗсленӗ хыҫҫӑв вара ҫутӗҫ
оркӑнӗсем пурне те вӗрентес ӗҫе хыгӑ тытӑнаҫҫӗ те, ҫитӗннисене вӗрентес ӗҫе
пӑрахса хӑм раҫҫӗ (тепре тӗрӗслес умӗн).

Пбрне лартатӑя тспри тухса ӳкет, теприне лартатӑн г^пӗрри" тухса ӳкет.

4026 тӑваткӑл тетсиметтӑр.
— Калӑрха, ӗҫ ҫук вӑхӑтра кӗн^елерте ӗҫле|<*н€ен мӗнле ӗҫ тупмалла?
— Нумай крахваллӑ пысӑк ҫветӗни шухӑшласа
ӑлармалла, ӑна пӗр майах йалтисен^ен пуҫтаршлла.
— Кам ӑна шухӑшласа кӑларма пултарат?
— Ҫӗрпӳри Ҫут пайӗ.
— ХаЛ) вӑл пӗр хорӑм та пулин шухӑшласа
'^ларниха?
— Кӑларнӑ ҫав. Хад) вӑл 12,5 тетсиметр тӑрш''Ӑ 6,21 тетсиметр урлӑшӗ ҫветӗни шулӑшласа кӑ'?Рнӑ. Вӑл ҫветӗнире урлӑш майлӑ 93 крахва,
,«ршшӗ майлӑ 52 крахва. Ҫветӗнийе кашни йал'"чащӗннех 5 кунта пӗрре ҫут пайне памалла.
. Сотсиалисӑм ӑмӑртуне утарнӗкле ӗҫлес пулсасЛ шкулсен^ен те вулав ҫурбӗсен^ен те, пуд)Нит^^н§ен те, тата ыттисен^ен те ҫакӑн пек пысӑк
^|||Мнсене кашни кунтах ыйтса тӑмалла.
шйтмалл* пулат пулӗ: малашыа тата пысӑкрах
,2?“исем шухӑшласа кӑларӑр та, кашни йала
“ Ҫни пуҫтаракансем „насна^ит* тӑвӑр, тпта

йалӗҫтӑвкомсене пӗрер йамшӑк ҫветӗнипе ҫӳреме
уйӑрса укҫа тӳлӗр.
Ах мур, аса илмен те—капла тума хатӗрленӗ
катӑр ҫук вӗт, катӑр ҫукран вӗт хад) пысӑк ҫветӗнисем нихҫзн та ,то 5 н ӑ“ пулмаҫҫӗ. Хад> те пуҫ
ванат. Акӑ ^иркӳллӗ Патӑрйел йалӗҫтӑвкомӗн^е
43 топрисывнӗк хут пӗлмеҫҫӗ тесе пысӑк ҫветӗни
ҫине ҫырӑннӑ. Манӑн шутпа Ҫӗрпӳ районӗпе те
20 топрисывнӗк патнелле ҫех хут пӗлменнн.
Мӗн тӑвӑн, ҫар сӗтелли ҫин^е ӗҫлекен Попров
йулташ курсан тин, так-та-так, так пирӗн Патӗрйел йалӗҫтӑвкомӗн'5е ,н е можег быть 43 чел. неграмоткых“ . Ку головотяпла ^ы хвӑр—йусас, терӗ.
Кунпа Ҫутӗҫ кӑмиссариатӗн^еи килнӗ Ваҫҫилйӗв та килӗшрӗ, вара тавлашу та пӗтрӗ.
Так-та, так ытти районсем ку хормвна шухӑшласа кӑларайманха. Хамӑртан ыйтӑр, укҫа парсан
мӗн пулмӗ, сирӗн пата та йарӑпӑр ,на показ“.
Ну, сывӑ пу.лГф, тепӗр тоҫтишени пулсассӑн,
хамӑр пултарулӑха каллах кӑтартӑпӑр.
Т. С.
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°'Мӑн-Выл зри (Елӗк районӗ) комсомолӗс (йа^ейккӑ ҫекреттарӗ пулнӑскер) Пыккӑз аш хатӗрлес
камппанире кил хуҫисем ҫук ^ухне улаха пырса,
ша куклисем пӳртрен йӑтса тухса, а^асене кулса
ҫитерсе ҫӳрет. Хӑй тата ликвитатгӑр пулса ӗҫлет.
Х у т пӗлменлӗхе пӗтерекен ликвитаттӑр пулнӑшӑн
шалу илет, кукӑд>сен ликвитаттӑрӗ пулнӑшӑн шалу
илмест (укҫасӑрах ӗҫлет).
Тулик-Хураскиньи (Ш упашкар районӗ) комсомолӗс Иван Ваҫлийӗ хӗрарӑмсен хушшинье ӗҫлет;
хӗрлӗ улахсен^е хӗрсен кӑн^члисене амантса пӗтернӗ. Ку ӗҫе вӑл ӳсӗрпе тӑват. Урӑлтарма йӗплӗ
ҫӑмахӗ ӑшне мӑй таранах ^иксе кӑтаратпӑр, тата
ҫамки ҫине „кӗнйеле мурӗ“ тесе симӗс клеме ҫапатпӑр.
Хӗрлӑьутайри Ҫемйонӑв
комсомолӗс-акроном
«ҫветтуй турӑ“ йурлама вӗренесшӗн пулнӑ. Вӑре«ес тесе акрономран та, комсомолтан та тухса,
тийаккӑн хӗрне ка^^а илнӗ. Халӗ кулакпа пупсея
йурӑ ӑсти пулса, тийаккӑн пек хӑйаккӑи выртса,
ҫуракине хатӗрленет.
Кив-Вӑрмарти ('Вӑрмар районӗ) у^иттӗлнитсӑ
Алексантрӑ Никколайӑвӑн ^ӗри ӳлӗм мӗн пулассине малгачах сиссе гӑрат. „Канкӑна* лекессе
тахҫанах сиснӗ те, а^асене ҫапла приккас парат;
я^асем, сире епӗ„Капкӑн* илме ҫырӑнма хушмастӑп, тет. Ун сисӗмлӗ ^ӗрине халӗ ,К апкӑн“ лаҫҫине выстӑвккӑ ва.-ь^н кӑларса хугӑмӑр.
Шуркасеи (Сӗнтервӑрри район •) комсомолӗссем
ӗлӗкхи киа йӑлана ҫуоӑм хыҫне ҫакнӑ та, халӗ те
■ӑрахмаҫҫӗ—хурал пӳргӗнье к а ш ш каҫ и<ӗ колот1 картпа оьколла вы.ьаҫҫӗ. Каргла вы.-ьама ҫитӗ.

Тепӗр тапхӑр йӗплӗ ҫӑмахпа выл^атгарар (Ко^ӑр)
Йавӑшри (Шупашкар районӗ) Ҫоммӑ Тари к.зртпа йумӑҫ пӑ.хса 20-30 ҫул малалла мӗн пулассине
пӗлет. Каланисеи тӗрӗсси халӗ паллӑ мар, мӗншӗи
тесен 20-30 пит катара. Ҫитес ҫулсе^^^е йумӑҫсен
пӗтесси, йумӑҫ пӑхмасӑрах паллӑ. Йумӑҫсене тыткалама пӗтме кирли те паллӑ.
Тарӑаҫыряяара (Ш упашкар районӗ) йалӗҫтӑвкомӗ ку тарана ҫигсе те ҫураки планне
хатӗрлемен, йалӗҫтӑвкомра вӑрлзх фон^ӗ те ҫук. Тарӑнҫырма йалӗҫтӑвкомӗ тарӑн ҫырмана кӗрсе ӳкнӗ,
туртса кӑларма ниме тумалла.
Ҫӑраӳ районӗн^и алкоколисӑмпа (ерех сийенӗпе)_ кӗрешекен ушкӑн советне орканисатсиленӗь^ӗ, аньах та хад>хи вӑхӑтра нихӑшне те шыраса туп-малла мар. Килекен паккетсене парас тесе, хулипех шыраса ҫӳреҫҫӗ ҫыинисем, ан^ах никам та пӗлекенни ҫук. Пӗр-пӗр кӑмака хыҫне гарса пытанманши вӑл. Хӗрарӑмсем, турьӑкапа тӗртсе
шыраса пӑхӑр<а кӑмакасем хыҫӗнье. Тупӑнӗ, тен.
Пуканккӑ йалзяья (Вӑрнар районӗ) „Калинин*
колхос правлени пуҫлӑхӗ Пегров Виктӑр, колхос
ӗҫне сотсиалисӑм ӑмӑргупа ӗҫлес вырӑнне, ӑмӑртса
пуҫанисем пагне колхос лзшисемпе ӗҫке ьупат,
тага хӑйӗн хунӗне те колхос лашина ӗҫке ларса
йарзт. Лашисем Петров Вяктӑра урисемпе тапмз
пӗлмеҫҫӗ. Вгрентмелле.
Муркарти (Куслзвкка районӗ) комсомолӗссем
Шши < Куллипе Мэлос Ахвзниҫг, пэлитшкэла ҫӳрес выранне, Мэка Хветӗрӗ пагнг кзшни каҫах
ҫӳреҫҫӗ. Ҫӗргпе 05К0 ҫапаҫҫӗ. О540 ҫапаҫҫӗ, аи53Х хӑйсенӑ ҫапакаи никам та ҫук. ҫТа’-та).

Уласа ҫӳрет.

Унта султалӑкӗпе те пуху пӗр хут та туса иртермен. Йертсе пыракан ҫук пирки хӗрарӑмсем
ним нле
камппанисеие те
хугшӑнмаҫҫӗ, тет
А. Ранер.
— Убитлӗсемпе комсомол йа^ейккисем пури
уита сирӗн?
— Пур.
— Мӑйӗсем ҫинье пуҫӗсем пури вӗсен?
Ку ыйтӑва хирӗҫ нихӑш комсомолӗс та сӑмах
тупса калама пултараймарӗ.

.Васкяса тунӑ ӗҫрен йал кулат“.
Ҫак ваттисем каланӑ халапа ликвитаттӑрккӑ
М арккӑвӑ кирек-хӑҫан та пит хытӑ асра тытса
иурӑиа'г.
5 ӑваш Уҫтим йалне (^ал л ӑп у ҫ районӗ, Вӑтам
Атӑл крайӗ) ликвитаттӑр Марккӑвӑ пыни виҫӗ
уйӑх ытла, ан^ах вӑл ку таран^ьен те ликпункга
ииҫӗ каҫ та пырса ларман. Пырса кӗрет те. ҫын
сахаллине курса, тухса кайа’г хваттерне ҫывӑрма,
тет иӗр йалкор.
Уҫтнм йалӗ урамӗсем тӑрӑх кашни каҫахтемӗскер уласах йӗрсе ҫӳрет. Пелместӗрши есӗр—мӗн
■улнӑши вара вӑл?
— Ликвитаттӑр Марккӑвӑн намӑсӗ.

Тасатнӑ.
— Ма есӗ ху йалсовег ^ленӗ пулин те вӑрлӑх
тасаттарма каймастӑн?
— Манз хаыа тасатрӗҫ... йалсовет ^леиӗньен.

Йапӑх йа^^ейккӑра.
Йӑвӑр ыйту.
— Мартӑн 8 мӗш кунӗ ҫитнӗ!
— Ҫитнӗ те, ан^ах пирӗн йала мар, теҫҫӗ.
Ойкасси (Ш упашкар районӗ) хӗрарӑмӗсем.
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— Сирӗн йалта иӗншӗн Осоавиахнм йа5сйккйй
ҫыруҫи ҫ \к .
— Пӗлтӗрхи йа^ейккӑ ҫыруҫи вилнӗ те, ҫен®
рен суйласан ку та внлесрен хӑрарӑмӑр.
Я'р
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• Тухрӑм кайрӑм ликпункта
Унтан колхос пуххине;
Кӗме тесе хут патӑм
Пӗлтӗм колхос уссине.
Ӗнтӗ совет ӳснине
Курат пӗтӗм ҫут тӗнье:
Хула електрӑ-с кӳлет,
Йалӗ—хурҫӑ ут ҫине.

Сухапуҫпг трантӑр.
Мӑклӑ кӑвак сухал Сухапуҫ
Хӗвел тӳперен хӗртнине кура,
Тухса выртрӗ тула.
Пӗттӗр пуҫ1
Пӑхӑрха, тӗсӗ мӗнле ун хура?
Те «ҫураки» тенине сиссе,
Стхапуҫ шӑлса ил^ӗ хуллеы сухалие.
Пуҫне тайрӗ,
Унтан кайрӗ таҫта шухӑша.
Ӑх, пӗлес^ӗ мӗнле вӑл вӑрҫат,
Сур^ьӑкне сирпӗгсех йатлаҫа^г?
-Т рактӑр, тег (хӑй пӑ^са ӳсӗрет),
Татрӗ манӑн пурнас ӗмӗре.
Тӗп пултӑр вӑл, тӗп, тесех сура-Т,
Пӗр май ыл.хана^Т.
Ҫ*к хушӑра ун умне таҫтан,
Ҫӗре ьӗтретсе ҫитрӗ Тракгӑр.
Сукапуҫӗ йӑтрӗ пуҫне,
‘ӗлӗнсе йӑвансах кайса ӳкрӗ,
" Еп, еп, тет (сасси хыт ^ӗтрет);
Ан тив, ан тапта, тус пул, шелле!
‘‘Уҫҫапса тархаслат Сухапуҫ,
ҫапах ҫӑварне уҫаймаст.
Ес, тет Трактӑр пушшех кӗрлесе;
рес§ене тыткӑнта усракан,
^«‘ӑватни ҫӗре мӗнле шӑйӑран?
,,
ах, тет Сухапуҫ уй йенне
%Р куҫпа пӑхса,
^' Кам ӳстер^ӗ, трактӑрӑм, ха.5 сана,
«кхи йӑлапа санӑн та
пӑхӑнса тӑмалла!
‘^‘07, шатӑртатрӗ трактӑр,
^ н а таҫталла тӗиретсе,
<>лла кисретсе хытӑ кайрӗ.
И. Кашяинкв.

[■
■ |',<

- >блит

Анат-касса пухӑнса
Хӗрлӗ уллах турӑмӑр;
Турикаспа ӑмӑртса
Сайом илме пултӑмӑр.
Тӑшман умра ^арнас ҫук
Хирӗҫ тӑмашкӑн иӗлер;
Тур5ка тытса ҫӗнес ҫук,
Пӑшал тытма вӗренер.

С атаъ -

§ак карттм при ӗҫҫынптене харшм т*р~
стщ ен виҫӗ йӗр лгши) туса гуйӑрмшлла.
Йӗрӗсе.ч виҫфи т е тӳр е пулщщӑр.
Сштаггр туппине ӳкерсе йаракаисеи ху~
шшмаггуӗсет „1Сапкӑпӑн“ 7-мӗш пфмӗрӗище
ҫапс^ пӗлтсретпӗр.

1*5

екехури е ҫ л е т щ л у в
' ^жСурГшпа Турхан партиаьснккигещ е хер,|рӑ)!1:ҫ|,
Я 1 З х у ш ш и н ь е еҫлес ӗҫ пит напӑх пырат,

МаяяЗ... Йапӑга кӑларнӑ.

Ответлӑ ретактӑр самеҫгмттӗлӗ: Н. Ф. Танилӑв.
Упцлн. Ч уваш лита >
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