
\акӗ 5 пус. 7 мӗш ҫуп тухат.

[«•1-Г “'УР «ӑма яий:— 1- мӗш нолонна (ушкӑн) Мускав ҫине, 2-мӗш—чамарӑн
»«йсем ҫине, внҫҫӗмӗш—Коминттерн ҫине, 4-ыӗш—МОПР ҫине... шакӑм... марш!



Ӑй х ӑ  м ӑ с к а р и .
Вуникӗ йӳплӗ, хӗрӗхсакӑр туратлӑ, ҫитмӗл те 

ҫ и у  шӑтӑклӑ-путӑклӑ вырӑнта Хӗрлӗ§угай райо- 
Ишеккасси, Тумликасси, Йенкелт йатлӑ 

йалсеи лараҫҫӗ. Кам пӗлет, тен ку йалсен авал- 
лӑхран килекен хӑйсен историйӗ те пури тен?.. 
Тен мар, пурах та пулӗ, ан-5ах ку историсене епӗ 
лӗлейместӗп. Ҫавӑнпа та ку йалсен авал- 
лӑхне анаккарах тӗксе хурса ку йалсент,и пайанхи 
нстэрисене тӗп§есе тухар. Паллах нимӗнле исто- 
ри те нимӗнсӗртенех тапранаймаст.

Пӗрре, самай хырӑм выҫнӑ вӑхӑтра, Райпо сто- 
лввӑйне ҫитсе пӑрҫа ҫийес, унтан тухсан райпо 
Нӳҫлӑхӗ патне кайса, Трикковскин§ен пӗр аҫмуш- 
ка тапак илме расрешшени ыйтма кӗрес, тесе 
хваттертен тухсанах, „Тирес“ тенӗ сӑмахран пуҫ- 
ланакан, Тирейккӗн йулташпа ҫитсе ҫапӑнса ҫам- 
насем 'ьантлатрӗҫ: пӗр тапун ҫӑлтӑр тӑкӑннӑ пек 
курӑнса, ҫурӑк •ван пек йанраса кайрӗ пуҫ, сӑмса- 
сем ҫыхӑлан§ӗҫ. Ҫав хушӑрах, те паҫӑрхи шухӑш- 
сем тухса ӳкесрен, ҫамкана йарса тытса хытса 
тӑтӑм.

— Мопилисатси, сро§нӑ каймалла!—терӗ ман 
Тирейккӗн.—Прорыв!.. терӗ те сахӑр 'бӗркесе кил- 
нӗ хут татки ҫине кӑтартса „Ишеккейски ҪИК“ 
тесе ҫырнине кӑтартрӗ.

Хӗрлӗт,утай районӗ ҫак кварттӑлта вӑрман ӗҫ- 
лемелли плана 30 про5§ӑн, турттарассине 27 про§- 
•§ӑ„н ҫеҫ пурнӑҫа кӗртнӗ. У§лесхоссем РӖК ҫине, РӖК 
ИӖК-сем ҫине, ИӖК-сем уполномо§т»ӑннӑйсем ҫине 
ианнӑ та пӑхса лараҫҫӗ. Сӑр улӑхӗн§е, ҫурхи шыв 
таппи илмелли вырӑнсенье, 17000 купометр йуман 
ҫурхи шывпа йухса кайасса кӗтсех выртат.

Ан кайӑр, ан турттарӑр!.. Вилмелле шголӗ пн- 
рӗн? тесе кулаксем йалта ӗҫе §ӑрмантарма тытӑннӑ. 
Нумай йалсен§и кулаксемпе вӗсен майлисем ӗлӗрт- 
нипе, вӑрман ӗҫлес ӗҫ те йӑлтах §арӑнса ларнӑ. 
5 ӑнахах та хӑрушӑ, 'йӑнахах та Ҫӗмӗрлери савӑт 
та -барӑнса ларас патнех ҫитнӗ, §ӑнахах та Хӗрлӗ- 
5утай районӗ лаптӑкӗн^и у^лесхоссен^е нумай 
вӑрман шываа йухса кайма пулгарат. Кам ответлӑ, 
камӑн ку тӗлӗшпе ̂ ӑрӑшмалла? тесеф_̂  пӗрисем РӖК 
ҫине, теприсем ЙӖК-сем ҫине, ЙӖК-сем уйрӑм 
уполномо-5-5ӑннӑйсем ҫине, кусем ҫыннисемпе ла- 
шисем ҫине, лешӗсем выл)ӑх апа^ӗ ҫине; сыпӑран 
сыппа тытӑҫтарса сӑмах пуххи вӗҫтереҫҫӗ, хӗрелсе 
кайса кӑшкӑраҫҫӗ—пурте пурне те айӑплаҫҫӗ. 
Вӑрманӗн^и йӑвӑҫӗсем хутланарах йурпа витӗне- 
рех айаларах кӗрсе выртаҫҫӗ. Калаҫаҫҫӗ, унта 
кунта ҫитсе ьеркелешеҫҫӗ те, вӑрӑм ыйха каллех 
накат туртнӑ пек туртса йараҫҫӗ.

Ҫапла, ыйхӑ ^ирӗпе ^ирленисене хӳре айне 
вут хумалла; хӑшне пӗрне ҫыртмалла: теприсене 
хзлхисен^ен йарса нлсе, Ҫӗмӗрлери сзвӑт трупи- 
с ;не ҫӗклесех кӑтартмалла; ӗнтӗркенисене пӑрлӑ 
шывпа тӑрӑх йамалла-вӑран55ӑр!

— Каймалла!..терӗм те ҫийессине мансах Хӗрлӗ- 
утай колхосӗн^ен лаша кӳлсе тухрӑм.

Ак Ишеккей ҪИК-ӗ план тӑрӑх 1565 купометр 
телевой, 2602 купометр вутӑллӑх вӑрман касмалла, 
кунсӑр пуҫсӑр 20б0 купометр теловой, 4080 купо- 
метр вутӑ турттармалла пулнӑ. Ишеккей йалӗҫ- 
тӑвмомне Ишеккей, Толей, Йенкӗлт йалӗсем кӗ- 
реҫҫӗ. Ку йалсен^е 467 ҫын, 207 лаша вӑрман ӗҫ-

не йерсе ӗҫлемелле пулнӑ; ҫак йалӗҫтӑвкомра ку- 
лак„хуҫайствисем 15 шутланаҫҫӗ.

Еҫлерӗр-и? тесен:—Какшӑ?—теҫҫӗ.
Еҫлеттӗр-и? тесен:—Какшӑ?—теҫҫӗ.
Тӗрӗслесен ҫак „Какшӑсем" какӑрӑлса тухрӗҫ 

15 кулак хуҫайствин5?н те 3 ҫын ан^ах вӑрмак 
ӗҫлеҫҫӗ,„ыттисем ӗҫленине палӑртма та пултарай- 
марӗҫ. Иалӗҫтӑвкомра ку тӗлӗшпе нимӗнле У550Т 
та ҫук. Кунпах та ӗҫ пӗтместха, вӑрман ӗҫпе’ май- 
ласа пыма уйӑрнӑ Ул)йанӑв Ҫимунӗ халӑха вӑрма- 
на йӑхӑрас вырӑнне:

— Ех, йулташ, ӑҫта санӑн совӗҫ?.. Утсене 
курӑм ҫителӗксӗр, ӗҫлеме май ҫук,—тесе кӑшкӑрат.

— 1г'1урамаст капла, кайас ӗҫлеме!.. Прорыв!.- 
Прорыва тӳрлетмелле, тесе Ишеккей ҪИК претҫе- 
таттӗлӗ Маниккӗн преҫитиум пухрӗ... Каларӗҫ... 
м артӑн /1'мӗш ^ыслин^е килӗрен ҫӳретпӗр, тӑнлан- 
таратпӑр, тесе 4 прикатӑ суйларӗҫ, мартӑн 13 мӗш 
кунӗн^е прорыва пӗтерме пӗгӗм халӑхпа кайат- 
пӑр, тесе сӑмах па^ӗҫ.

Райштап, / 1шеккей ҪИК-не асӑрха! Ҫак вӑхӑт- 
5сн те вӑл вӑранман. Прикатӑсем уйӑрни, хутсем 
ҫырнипех ку вӑхӑтра ҫураҫма майӗ ҫук. 17000 
купометр шывпа йухса кайсан.. Ыйхӑ 5ирӗ купта 
ан^ах мар, ^ылай ҫӗрлӗ сарӑлат, асра питре йӑ- 
вӑр пусмӑрпах пусмӑрлат.

Ыйхӑ ^ӗмерине уҫакан: Калай.

Йурахсӑр пулӑшком пуҫлӑхӗ.

— Лукка тантӑш, аван пурӑнатни?
— Аван, аван, Карз^ӑм!
— Мӗнле ӗҫсем?
— Пайан тута хӗрри кӗҫӗтнӗ пек туйӑн^ӗ те, 

ҫавӑншӑнзх сӗркӗ^лине илме хулана килтӗм. Урӑх 
ӗҫех те ҫук^ӗ те.

— Епӗ те пайан ҫураки камппани 100 про5§ӑ- 
нӗпех пурпӑҫа кӗтӗр тесе, вӑрлӑхлӑх сутма кнл- 
тӗм, Лукка тантӑш! Сирӗн йалта ҫураки ва§.1)И 
вӑрлӑхсене тасатса хурас ӗҫ аван иртри?

— Аван, аван, Кара'5ӑм! Вӑл ӗҫпеле хам, ха.м 
упполномо55ӑннӑй пулса, тата пуляшком п/ҫлӑхӗ; 
те хамах. Вӑрлӑх ^ылай тасатрӑ:>1ӑр пулӑшкомӑн- 
не, тата ыггисенне те.

— Апла хӑвӑнне те тасатрӑн пу.Т)?
— Хамӑнне? Хамӑнне трийӗрпа мар, пӑтпа та- 

сататӑп.
— Йепле тата пӑтпала?
— Ара пайан сутатӑп. Ку ӗҫпе ҫапла ш у х ӑ ш -  

ларӑм: ҫуракине хатӗрленес ӗҫ 100 п р о '5 5 ӑ н ӗ п е х  
пурнӑҫа кӗтӗр тесе, ҫапла ӑс т у р ӑ м - х а м ӑ р  район 
ра ҫӗр пӗр лаптӑх та акӑнмасӑр ан йултӑр тесе 
вӑрлӑх ҫук ҫынсем вад)Д)И сутма килтӗм. П у л ӑ ш - 
комри тырӑ 100 про55ӑнӗпех акӑнтӑр тесе, хамх 
вад)Д)И вӑрлӑх унтан туйантӑм.

Полеункков .



Капиталпа сӑтӑрҫӑсем.
Сутра ,Иромпарт1 и‘ те, Сойусри 

Франтси капйӳалисӑмӗи укҫв-тенки!
меншевиксен иӳрввӗ те

ле. тытаиҫа дцни валар)-«

V 1 - 1

Мккӗш КК0 курктаран.

Ҫапла вӑл ҫуркунке.
Ну, йулташсем, хӑвзрӑн та нӗлмелле пуф, ҫур- 

унне сӑмсаран тӗллег. Пурне те в.ӑплӑха тасатма 
)ӗнет. Тырри лайӑх пултӑр тесеп, пӳрократ пу'ҫӗ 

кӑмпаллӑ ан пулгӑр тесен, ӑна форм.алинпа 
умалла, тнраейлемеллс. Сорттнровккӑ, трийӗр 
чтмалла. Хӑш-пӗр йалсен^е вӗсем йур айӗсент^е 
‘‘Рса хӗн курса пӗтрӗҫ ӗнте. Паллах кун пек йал- 
н̂§е тасатува тата хытӑрах пуҫласа йамалла. Мал- 

зн пӗр сӑмахсӑрах соргтировккӑна йур айне кӳр- 
те вырттаракансене тасатмалла. Унтан тыррине 
зсатма пуҫламалла.

Ҫаплаҫке ҫав ҫуркуние.. Вӑрлӑха ҫӑвма форма- 
*'н та хатӗрлемелле. Купта, йулгашсем, хӑвӑр пӗл 
<;хкаймасан пӗр вӑ ганмасӑрах акронома ^ӗнмелле. 
“Роном хӑй те тӗр.лӗ ҫурхи ^нрпе §ирлесе кайнӑ 
!̂ с̂ан, ӑна хӑйуллӑнах формалин каткипе персе
нкмелле.

Ҫапла вӑл ҫуркуннс...
Вӗр суймасӑрах калатӑп, хаклӑ (^улгашсем,

хӑш-пӗр йалӗҫтӑвкомсем халӗ те хӗллехи тутлӑ 
ыйӑхран вӑрапайман. Кун пек йалсовейӗсем хӗвел 
хӗртнипе те тӑмасан, пӗр херхенмесӗрех ҫӳҫрен 
ҫулса илсг, йалеҫтӑвко.м сакки ҫин^ен туртса ан- 
тармалла, ҫӗртег вӑл ӑна шелмӑ!

5 ы-аай йалсен^е комсомолӗссем те сывах^ мар- 
ха. Вӗсем ӗҫсе ӳсӗрлсе лакӑмсен^е ҫӑлтӑрсене 
кӑнгӑрлах шутласа выртаҫҫӗ. Йе хӑшӗпӗри тӗрлӗ 
сулӑн^ӑксем тӑрӑх сулланса ҫӳреҫҫӗ.

Сапла вӑл ҫуркунне... йулхавсене килӗшмест.
Аньах иур ҫӗрте те мар, пирӗн „Трактӑр* кол- 

хосра пурте хагӗр: акмалли тырра тасатса, ҫуса 
хунӑ; плуксем те пирӗн пайан тесен пайан тухса 
сухала.

Пирӗн, йулташсем, пурпн те ҫавнашкал пул- 
малла. Тӗрлӗ вретиттӗлсене, ыйӑх 5ӑптисене, сулӑн- 
ма йуратакансене, иккӗмӗш под>шевикла ҫуракн 
умне кӑтартма намӑс. Вӗсем нумайха пирӗн, пӗтерес 

■ пулат вӗсене!.. М. И в в ** .



(Кӗскен иаллаш тарнн)

Ҫ уркунне ҫ)лталӑк  хуш ш инье пулакан вӑхӑт- 
ССН5СН 5Н нлемли, савӑнӑҫли.

5 ӑваш Кӗнеьи Уйрӑмӗн тем иҫе ҫулта первейхи  
х у т  впхӑтра тухнӑ кӑлентерӗ каланӑ тӑрӑх кӑҫал  
ҫур к ун н е мартӑн 16 мӗш ^ ислин^е сех ет  те  
I  минутра пуҫланыалла та шӑпах виҫӗ (3) уйӑх ^ӑ- 
сӑлмалла.

Ҫапла ӗн гӗ март, апрел тата ыай— ҫурхи  
уйӑхсем  пулса тараҫҫӗ.

М алалла, кӗскен те пулин, ҫуркуннен ьашни 
у й ӑхӗп е уйрӑмӑн палляшма тӑрӑш ӑпӑр.

М а р т.

М артӑн йулаш ки вунӑ ( 10) кунӗ ҫеҫ ҫуркунне  
ҫине кӗрет пулин т е  ыарт ҫурхн  уйӑхсен  ш утӗн- 
5 ен  пӗрийӗ пулса тӑрат.

«М ассӑ ҫы вӑхнерех» тенӗ лосӑнка аса илсе хӗ- 
вел лунран-кунах ҫӳлелле хӑпарса пиреи паталла 
ҫы вхарат март уйӑ^ӗн^е.

М арт уйӑхӗн  вӗри ^ ӗр еллӗ хӗвел ӑш кӑмӑлне 
кура каш кнкех хавас, каш нийех савӑнат: колхос  
картин^е хӗв ел  ӑш ш ипе савӑнса ҫаз тери хавассӑн  
сиккелем е пуҫ.лаҫҫӗ путексем; а'§а-пӑ§асеп тош ӗ  
ҫурхи  хаваслӑхпа тулаҫҫӗ ^ӗр исем , тултан та кӗ- 
ресш ӗн мар вгсем кун каҫк^^ен; ҫур тивле'5ӗ йат- 
ьех ҫерҫисем  ҫатан картасем ҫине пухӑнса летту5т,и  
миттӗнксеы  тӑва тӑва илеҫҫӗ. Пӗр сӑм ахпа каласан 
пурге савӑнаҫҫӗ нӗсем, а йалти у 5 5 и т т ӗл  А лекҫей  
И см айлови5 тата та хытӑ саЕ ӑш т ҫур  ҫитш ш е 
кура: «М ухтав турра, аранах ҫӑлӑнтӑмӑр вут-ш анкӑ 
к р к ҫӗсӗн ^ ен » ,- тет вӑл хӗлӗпе шӑннӑ а-ьасеье 5 ӳ -  
р е^ е  витӗр хӗвел  пӗҫертнине сӑнаса.

М арт у й ӑхӗн ^ е вӗҫеы кайӑксем килме ты тӑнаҫҫӗ. 
Й ур ирӗлет хӗвел  пӗҫертнипе. Ҫавӑнпа та «Нарспи» 
авттӑре ак ҫапла ҫырат:

П уш  уйӑхӗн  вӗҫӗнт^е 
Х ӗвел хӗртр ӗ ӑш ӑтса,
Аслӑ Ҫнлпи йалӗн^е  
Й ур и рӗл^ӗ васкаса.

Т ӗрӗс ҫырат ӗнтӗ вӑл, ан^ах йур Ҫнлпи налӗн- 
§ е  ҫеҫ  мар, Ӳ пре-кассин^е те ирӗлет вара ун 5 у х . 
Авӑ, йур  ирӗлнӗ те хӗл ӗп е йур айен^е выртна 
трийӗр курана пуҫланӑ ун айӗн^ен. Вӑл мыскарана 
кура ҫӳлте пӗлӗт ҫум не ҫыпҫӑннӑ тӑри ҫав тери  
хаваслӑн шӑрата'Г хӑйӗн йурриие, трийӗр... трийӗр... 
'1 рнйӗр,— тӑкӑнат унӑн сасси ҫурзк и не хастаррӑ^н 
иртерес тӗлӗш пе уйӑрса хӑварнӑ комиҫҫийе вӑ- 
ранма аса илтерсе.

К аҫсерен ш ӑнсем пулаҫҫӗ мартра. Ҫак хуш ӑра  
йулаш ки ҫуна ҫулӗпе вӑрман вӑрласа йулма тет  
лӑйӑх, ҫавна кура ҫав ремеслапа пурӑнакан ыркӑ- 
м здлӑ М икит К ӗркурийӗ кашни каҫах ӗҫл ег  пӗр  
ҫы вӑрмасӑр.

В ӗсем сӗр  пуҫне ҫур  ҫитнине поетсен'5ен лайӑх  
снгм е пула'г, ретаксине кунсереи 20—30 сӑвӑ килхме 
пуҫларӗ,* ҫуркунне ҫин^ем.

П ӗр сӑмахпа калас тӑк, март— пирвайхи ҫур  
\  йухӗ.

А п р е л.

М арт хы ҫҫӑн вара апрел йатлӑ уйӑх 30 кунлӑх 
рекламӗнт илет.

А прел уй ӑхӗ тага савӑкрах уйӑх, ан-^ах хӑшпӗр 
йалсоветпа Т урӑсӑрсен  йа^ейккнсемш ӗн йӑвӑр ӗҫ 
тухса пырат: малтанхийӗн РИ К-а кӗпер хывнӑ тесе 
от'50т тӑратни те ахалех ҫухала-г, мӗнш ӗн тесен 
унӑн нойапӗр уй ӑхӗп^ е пӑртан хывӑннӑ кӗперӗ 
йухӑма ыай анаталлах йухса кайа'г, а иккӗыӗшӗн— 
Т урӑсӑрсен  йа^ейккин мӑнкун йа^ӗие ҫав тери 
тутлӑ ыйӑхран вӑранса куҫне уҫса пӑхмалла пулат, 
ӑн^ах нумайах курмасг вӑл хурлӑха, ^ асах  татах 
лӑпкӑ ӑйӑха пуха'г.

Ҫ ӳлтех асӑннӑ'55ӗ: апрелте пӑр кайат, йурӗ те 
кайа'г, конеш нӑ. Вара апрелӗн йулашки кунӗсен-^е 
хулара пу.Т)варсем уҫӑлаҫҫӗ.

М а к.

Унӑн отр етӗн^ е 31 кун. М айӑн 'первейхи икӗ 
(2) кунӗ кӑлентар ҫин^е хӗрлӗ тӗслӗ, ҫавӑнпах та 
тӗк^ери й ӳтесе  ҫитнӗ пурш уаҫиш ӗн питӗ хӑрушӑ 
кунсем вӗсем.

А  пирӗн урам сен^е колоннӑн-колоннипе хумха- 
нат хӗрлӗ тум. Халӑх савӑна'г, ҫитес паттӑр кун- 
сене кура'г вӑл М айпа Октапӗр витӗр.

Ӳ пре-кассин^и ҫураки комиҫҫийӗн хыпалапмзл- 
ли кунсем  ҫитрӗ. Ех, вӑш ӑнат хаД) вӑл, ех , куска- 
ла'г._̂ . А н^ах ха.5 тин нимех те тӑваймӑн ӗнтӗ.

Ӗ м ӗртен Й ӑрар тӑвайккисем ҫин^е сухапуҫпе 
^акаланса пурӑннӑ Ф еоф ф ан му^и тиыех савӑнса 
курт)ӗ май уйӑхӗн^е: «колхосра маш ш инӑпа ӗҫлеме 
'5ӑнах та савӑк м ӗн»,—тавҫӑрса ил^ӗ плукӑ хыҫҫӑн 
утма ирӗклине кура. М алалла трактӑрпа сухалат- 
пӑр теннне илтсен вӑл т а т а х .т а  савӑн^ӗ.

М ай уйавӗн^е йунк-ш трум тӑхӑннӑ комсомо- 
лӗссене кура вӑрман сим ӗс тум па тумлана'г. '5«' 
^ексем  ҫурӑлаҫҫӗ, т. ыт те.

Ҫапла майпа ҫуркунне хӑйӗн поҫитсине ҫу-1' 
лана халалла-г.

И. Катраҫ.

Тӑнлантарни ҫук.

Хӑшпӗр йалсовегсем еаиоы 
^ырӑннӑшан тӳлемелли укҫаиа еӑлз!»» 
тӳлесе пыма кирлн ^̂ ип̂ бон 
гӑнлантармаҫҫӗ.

—  Н икколайӗв йулташ! Есӗ 5 ҫуллӑх плана •! 

ҫулта» сайома ҫырӑнтӑни?
—  Ҫырӑнтӑм.
—  Укҫине тӳленӗи? . 
-— Укҫине 5 ҫул иртсен тин гӳлеыелле юУ''’'

тенӗ епӗ.

Какаш.

Л



В а с к а н ӑ в ӑ л.
Йала кайатӑп вӗт, хуларап. Йала, йала, хула- 

ран вӗт, хуларан. Н у калӑпӑр районран. Районри  
упполномо55ӗннӑй. Йалтан хулана мар, хуларан  
йала. Ҫапла. Ҫапла, хуларан тем лескер килнӗ 
теҫҫӗ вара мана йалта.— Епӗ вӗт районри упполно- 
мо55ӗннӑй йала хрес^енсем  патне ыйтма, тӗрӗс- 
леме кайатӑп. Ҫав тери пысӑк, пысӑк политтӗкле 
кямппанипе—аш-какай хатӗрлеме вӗт.

Алла у п п о л н о м о 5 5 и —ҫав тери сарлака мантат 
пн^еглӗ-мӗнлӗ, хут тытсан:

—  Куна как йалс вета ҫитсен кӑларса хуратӑп, 
снаш, паллӑ тутаратӑп. Ш то епӗ ҫавӑнха, ҫапла 
йалсоветра пулнӑ, аш-какай хатӗрлес ӗҫпе ӳке-тӑ- 
11ах'ӗҫленӗ, тесе  паллӑ тӑваҫҫех ун ҫине. Вот и 
вҫо. гаврӑнатӑп, раппӑртлатӑп.

—  Н у, хастар, хастар! М олотетсӑ!—теҫҫӗ вара 
ун 5ухн е, тесе ахӑлтатрӗ Копсойусӑн пӗр хисеплӗ  
прикатирӗ йала аш-какай хатӗрлес ӗҫпе т ухса  ка- 
йас умӗн.

*
*

Й етӗрнерен ҫирӗм ҫухрӑма йахӑн, шартлама 
сивӗре ҫапкаланса пырсан, хайхи прикатир ҫит- 
мелли вырӑна ҫитсе ^арӑн^ӗ.

Й алӗҫтӑвком кӗнтселер алӑкӗ, куракӑн хуҫӑк  
ҫуна^ӗ пек, васкаса уҫӑл^ӗ. Хуртуни пӑшалран 
§ӗр паранкӑпа пенӗ пек, пӗр палламан, калӑпӑр, 
иптеш кӗнтселере вӑрӑнтлатса кӗрсе тӑ^ӗ. Хӑй 
пашкат, хаш кат ҫав тери тӗн ^ ер е С овет С ойусӗн- 
§ех тейӗпӗр  хӑт, пулман йапаларан та пысӑк ӗҫ 
кӗске вӑхӑтрах пултарса хурас пек. Сысна вити 
алӑкӗн^ен кӑш т тайӑнтарах, виҫӗ ҫӗртен хура  
кантрасемпе кӑкарнӑ папкине пӳрократсен пӗтӗ 
пуртфӗлӗ пекех не^! пӑрахрӗ сӗтел ҫине. Хыпала 
пуҫларӗ хайхискер хӗвне. Пӗр хут татӑкки хӗвӗн- 
§ен тур тса кӑларса:

 ̂ —  В от вам токкумент!— терӗ претҫетаттӗл умне 
пӑрахса, унтан васкасах:

—  А вы, ҫекреттар, отм е^^айте, ш го епӗ си- 
рӗн йалта аш какай хатӗрлес ӗҫпе пулнӑ тесе.

—  Кам, мӗн?..
—  Там у к к а сӑ н ӑ -м ӗн л е  ӗҫпе. Васкатӑп! Васка- 

тӑп! Райуиӗпе те пш какай планӗ №  про^^ӑн кӑна 
тулнӑ. Унта-кунта ҫитмелле. Астуман т а - т у с а  
парӑрха от^ от ва.Л)Л)И ^ыхвӑрсем!

—  М ӗнрен? Хӑш камппанирен?
Аш-какай хатӗрлессипе, тата ытти вак-тӗвек, 

■5ахӑ-5ӗпӗ, ҫӑм, ҫӑмарта, сӳс-каитӑр пухас тӗлӗш пе. 
Ҫур сехет  си р е вӑхӑт. Еп васкатӑп.

—  Н у, претҫетатлӗ, хатӗрле лав!
— М ӗнле лав?
—- Мана кайма. Ун пирки райӗҫтӑвкомӑн пос- 

тановлени пур. Есӗр курни?
— Ҫук, курман! А н^ах кала^^ӗҫ райӗҫтӑвком- 

?исем: расреш ш ени ҫук пулсан лав тавраш ӗ ан 
"арӑр, тесе.

—- П ур, пур! Каларӗҫ мана!
— Вӑрман турттаракан лавсем ан^а.х пирӗн.
— Тавай, тавай! Тупӑр!! Васкатӑп еп!!!

Шалт аптрзрӗ претҫетатлӗ. Мӗн тумалла? Ра-
”?нран килнӗ етем  ыйтат вӗт лав. Етемӗн телейне

 „ .   .

претставиттӗлӗ персе те „ҫитет. Хайхи претҫетатлӗ;
— Ну мӗнле сирӗн РЕК-сем,лав парас тзвраш 

ҫук теттӗр^ӗ мариха ҫав?
— Мӗнле лав?!
— Ҫакӑ ыйтатҫке,—кӑтартрӗ хайхине претҫе- 

татлӗ.
— Никкаких! ' Нет! Есӗ пӗлместӗни лавсем 

ӑҫта хад). Вӑрман турттараҫҫӗ вӗт, вӑрман! Ранон- 
тан лашапа леҫрӗҫ мана та, кайалла как хош кай.

Хайхи кӑнтах хытса лар^ӗ. Тутисем сайкканни 
пек сикме пуҫларӗҫ.

От^от та хатӗр. Токкумӗнтне те паллӑ тунӑ 
ҫекреттар:

— Коттовӑ!—терӗ йулашкин^ен.
— Пи§ет пусӑр, пи^ет! Тен унсӑрӑн пулмзн 

епӗ сирӗн патра.

Вӑхӑт шӑват. Прикатир ҫитнӗ вӑхӑт ҫур сехет- 
рен иртсе малалла кайма пуҫларӗ. '5 “ хвӑрсем 
алӑра, токкумӗпт та пур. План тултарасси хӑйа- 
мата, пултӑр ^ыхвӑрсем. Вӗҫтер^ӗ кӑна тухса 
Йетӗрне Копсойусӗн хисеплӗ прикатирӗ № йал- 
ӗҫтӑвкомӗн^ен тухса,

Аптрамаст вӗт, вулакан йулташ, ҫур ҫехҫт 
сахал вӑхӑт мар, ҫур сӗхез Хушшйн^ӗ тӗм тӗрлӗ 
токкумӗнт та тутар_ӑн. Тата темиҫе кило ^ыхвӑр- 
сем пухма пулат. Еҫне, ӗҫне пӑхсан?

Кун пеккисем пирӗн тупӑнкалаҫҫӗха. палсозетне 
пулӑшса пӗр-икӗ сехет ӗҫленӗ пулсан, пысӑк сийе- 
нех пулмас^ӗ пулӗ ҫав. Ҫаплах конешнӑ. Н. Майак.

Хӑйсемэх хатӗрленҫҫеӗ.

иалта ҫ/ракине

ҫимен теҫҫс ҫав. Пӗр самзнтах тенӗр РЕК тухма пуҫларӗҫ.

кум, сирӗн 
аван хатӗрлгнеҫҫи ҫзк? 

% р Хатӗрленеҫҫӗ— ҫӗрбҫ хатӗрӗсем хӑйсе- 
мех, ҫураки ҫывхэрнине сиссе, йур айӗнъен



Хатӗрленетпӗр майӗпе... ҫуракине.
...В . К орачт ский кп.чхозу Ядро

Открываетея к у р с ы  с в и и е й  при С т олш - 
екой школе П1КМ  15 дневиые вашему колхояу над- 
лежит выдслчть... 1... с 15  февраля 193! I. Пасчтя- 

щи.ц сообщаем 1  атаркасинский 1’айколхпзсоюз. 
п. п. Предправления Р. К. Слатенков.

11/11 31». Верно: Делопроизводитель Кудряшов.
Й ут патш алӑхсен^е сы снасене курссен ^ е вӗ- 

рентеҫҫӗш и? В ӗрентм еҫҫӗ пулсан епӗр ^ӑнахах та 
в ӗсен е хӑваласа ҫи тсе иртсе кайнӑ

А н^ах, Й акур п и^ ^ е хӑй тӗттӗм пирки ку хута 
нийепле те ӑнланаймаст.

—  Й епле вара апла сыснана вӗрентме май пур, 
пирӗн 5ӑваш  сысни вӗренм е пултараймаст пул), 
тӑнсӑр вӑл, тет.

П ӗр х ӗр ӗх  пилӗк ҫул патнелле ҫитнӗ колхоҫ- 
нӗк:— Вӑл курӑса хура сы снасене йарас пулат, 
■хура сысна ш уррипе улин^ен ӑслӑрах, терӗ нумяй 
ш ухӑш ласа ларнӑ хы ҫҫӑн.

—  Епӗ салтакра 5 у х  пӗр хулара ^ирккӑра  
сы снана тем тӗрлӗ выл^аттарнине курнӑ, ҫын мӗн 
х у ш а т -ҫ а в н а  тӑват, сысни хура пек астӑчатӑп.

Й акур ПИ55С районтан ҫӗнӗрен  мӗн хыпар илсе

Укҫа-тенкӗ пухзс ӗҫре.

С
Куславкка райӗҫтӑвкомӗ йалӗҫтӑв- 

комсем ҫирӗплетме йанӑ кулаксен 
сутмалла туиӑ пурлӑхӗсеи оппӗҫӗсене 
иӗр уйӑх ытла ҫнрӗплетмесӗр тытса 
тӑна.

Куславккари „инккупаттӑр"— -66x6 ҫӑ-
марта ҫине -ьӗпӗ кӑларма ларнӑ пек, оппӗҫ 
хуьӗоем ҫине ларнӑ та, хуьӗсен15ен укҫа ту- 
хассине мӗтсе лараТ.

килнине пӗлме тесе, ку каҫ колхоҫнӗксем Йакур 
патне, нумайӑн пухӑннӑ. Тапак туртма вӗренмен 
ҫын Й акур пӳртӗн^е ^ӑтаймаст. Паллах ӗнтӗ, 
^ӗлӗм сене ҫӑвартан та кӑлармарӗҫ. И ӑвӑр шухӑш- 
ламалла пулсан епӗ хам та ^ ӗлӗм е умлӑ-хыҫҫӑнах 
пӑш латтаратӑп.

—  Хура сысна ^ӑнахах та ӑслӑрах пу.§, вӑл 
тӑпрана та сӑм сипе тарӑнрах пӑтратат, тер ӗ пӗри.

—- Хура сысна пулсан,— хурине йарас, мӗн унта 
пуҫа ҫӗм ӗрес; камӑн хура сысна пур, калӑр, терӗҫ 
колхоҫнӗксем.

П ӗррин ула, тепӗрин ш урӑ, хура^^сысна^^ника- 
мӑн та тупӑнмарӗ.

Ф евралӗн 15-мӗш  кунӗн^е «прн Сталинской 
ш коле ШКМ» никам та пулмарӗ. Кайса пӑхрӗҫ, 
тепӗр кунне те пӗр ҫыпсӑр пуҫне никам та пулчан. 
Н есоснаттӗлнӑй халӑхпа нимех те тӑвас ҫук тесе, 
18 мӗш  5ислара колхоссойусран кайса та пӑхмарӗҫ.

К олхоссой усри сен е хӑйне мӗнле курӑса йамал- 
лаши?

...Ҫурпкп калтнаии еиин1,ен... телекнткӑсем 
ха.у нимсх те т^мпп, вбсхм- .г1>рп(Ургӑй пӑрлӑ.геене 

/•уртлаеа ак.ма нулн^Т, тата ыттн крпрсХ.мсене сурт- 
спса (фур.мм.тиюг иуЦ.гесен .чӑн.И' уем ну.тсеп ҫинщен 
кп.юма пулнӑ.

1931 I. 9 :11  Руководшнелг Тппииьдннекгхо
жен()слетд. собр. Д. Гераси1У10В. 

Х ӗрарӑм сеие суртласа формалинпа ^ӳхесен  
мӗнле усӑ пулассине епӗ ку таран^^ен те пӗлмен. 
.Ака вӑхӑтӗи^е К ераҫҫимӑв патне хӗрарӑмсене 
формалинпа ^ӳхен и н е курма кайсассӑн усӑсӑоах 

• пулмӗ тесе птутлатӑп, вӑл у^ иттӗл— ӑслӑрах ҫын.
. Кайнӑ йа^ӗпе арҫьш сене формалинпа ^ӳхесен 

мӗнлӗ усӑ пулассине пӗлес, кайран Кераҫҫимӑв 
пек уьи ттӗлсен ^ ен  хӑш -пӗррисене сӑнавла ^ӳхесе 
пӑхас. Кайран от^ отсен е те ӑнланмалларах 
ҫы рӗҫ.

....8 пусӑк йал хуҫалӑх машшини акмалли тырй тасат- 
малли мӗ» пурӗ 4 туйанмалла.

...Уйрӑм хуҫалӑха ка>ьа памалла 952 тенкӗ ка.т̂ а памалла 
памалла мар. 476 т. ҫав шутран тӑлӑх арӑмсене тӑлӑх а̂ Басене 
кал>а нлмелли мӗи пур пирӗн райоиӗпе:

...Пирӗн Скков-а шутне полности пире районта пулмал- 
ла 160 Скков-а ҫитермелле мӗн пур йала охвагит тумалла.

1931 ҫулхи ҫуракин камппанпн контро.т,ный 1 ыхвӑрз 
йаратпӑр как минима.^рное.

П р и м е "5 а 1! и: Снамеиатӗл тропипе кӑтартса пани
коли-ҫество тӑлӑх херарӑмсене тӑлӑх а-ва пӑт^асене пӗҫен 
пурӑнакак хӗрарӑмсене пулӑшасси".
П урне те ҫырсан, вулаканӑн пуҫ мими тӗвелсе 

кайӗ, йе 'бӗлхи хуҫӑлӗ. Кун пек Тутаркас „рай- 
кресткомс» ҫеҫ ҫырма пултара'г, вӑл ҫеҫ ҫырнине 
ӑнлана'г. Ҫырни ҫинӗ (инструкси ш утне пулмалла) 
пысӑккӑн «ннлантарса пани» тенӗ пулсан за, пер 
«СККОВ» та йалта ӑнланайман. Ха.Т) вӑл хутсем 
районти пур пулӑш у комиттетӗн^^е те папкӑра 
выртаҫҫӗ.

Н у, ии кайалла, ни малалла, ни '^ӑвашла, ни 
вырӑсла.

Ҫапла ӗнтӗ. Х атӗрлеьетпӗр майӗпе. Тем тӗрлӗ 
орканисатсисем  те ҫураки камппанине хатӗрленес 
ӗҫе хутш ӑннӑ. Райоита ҫап.лп ш утлаҫҫӗ

Кснср Мишши.



И ӗ к е х ӳ р е с е н .
Ҫав-ҫав йалта ҫав йалта мар, Типҫы рма— Ш ет- 

мӗре (Елӗк р.) пӗр увитӗл пурӑннӑ тет мар, икӗ 
у§итӗл пурӑн-^ӗҫ.

Тет мар, §ӑнах пурӑн§ӗҫ. Иккӗш ӗ те лиш ш он- 
тсӑсем патӗн§е ырӑ к ур§ӗҫ.

Пӗри Орлов, тепри М арттынӑв. Й а§ӗсем  аван 
вӗт? Аван ҫав. О рлов тени йаш так— вӑрӑм, тути 
пӑрҫа пащ лу пек хулӑм. Хӑлхи хӑмӑг пӑйавӗ пек 
урлӑрах. А сӗ тӑк, ӑсӗ хӑй ӗн§ен  0,00000002 кило- 
неттӑр малта пырат.

Марттынӑв тени кунӗн-ҫӗрӗн пӗтсе пыракан 
сухапуҫӗ пек курпунскер. Айал йен§и тутийӗ ерех  
ӗҫнӗренех пулмалла 29 ҫулхи ватӑ кӗсре тути пек 
усӑнса ҫӳрет.

Паллах ӗнтӗ у§и тӗл сем  тенӗрен, халӑх хуш - 
шин§е„мӗн ӗҫлеҫҫӗ тесе ыйтма хатӗрлентӗр те  
пулӗ. И урӗ калатӑп. Х ӑлхӑрсене тӑратӑр.

Н у, сна'5§ӑт, О рлов тени пӗр-икӗ ерне „со- 
всеми удобств ам и - текен хваттер шыранӑ хыҫҫӑн, 
ӗлӗк иккӗмӗш килтиллӗ ^аплӑ хуҫа пулнӑскер  
ШыеД)0в патне вырнаҫрӗ. М арттынӑвӗ, Ҫпритон 
Крхипӗ лиш ш ентсӑ ывалӗ патӗн^^е вырнаҫрӗ.

— Халӑх ӗҫне менле ӗҫленӗ?
Аптеккӑри „точные весы “ текен тараса ҫине 

хурса турттарӑр манӑн сӑмаха, пӗр миликрам та 
ытлашши тупаймастӑр.

Ту^^^иипе каласан, ним те ӗҫлем ерӗҫ. К улзксен  
пӑхӑр тӗплӗ хӑмла хур ан ӗн^ ех пурнӑҫсене йӳҫӗт- 
рӗҫ. Ҫпритон Ерхипне, кулака, йалти ^ухӑнсен  
пуххи 100 пӑт ыраш патш алӑха пама.тла тунине 
сиссен, М арттынӑв ҫаннине тавӑрат те, ҫулталӑк  
аш курман кашкӑр пек, хайаррӑн п ер се  ҫитет  
Типҫырма йалӗҫтӑвкомне.

 ̂ —  Есӗри! Есӗр^ мӗн хӑтланатӑр, мӗнш ӗн ман ху- 
1̂ ӑм Е рхи те 100 пӑт тырӑ памалла турӑр, пӗрерӗн- 
пӗрерӗн мӑйран тирсе типӗтм е ҫакам,— выҫӑ каш- 
кӑр__пек уларӗ М арттынӑв.

Й урат кӗн-ьелерти сӗтел-пукансем  ним те ^ӗ- 
неймерӗҫ вӗсене те, М арттынӑв ш артлаттарса йама 
ӳркенмес^ӗ.

Пуйан Ерхипе вӑрмана йарас пирки те Типҫыр- 
ма ИЕК-не М арттынӑвран леккелерӗ.

Ҫяплах та М арттынӑва ним те ӗҫлем ест тесен, 
сире вӑл ревотьутсиллӗ саккунлӑх„ котӗксӗн тивӗҫ- 
лӗ статйипе паллаш тарма хатӗр. Ӗҫлетех вӑл.

И рҫин^е кулак с + е л л и  хуш ш ин^ен йашка- 
ланса тухнӑ хы ҫҫӑн, кулак турӑш сене куҫ айӗпе  
хӗрхенсе пӑхса илет. Кулаксем патӗнье ^ерккене 
■5уп тӑват. Кулаксемш ӗн йалӗҫтӑвкома та, райӗҫ- 
тӑвкома та, таҫта та '5упат.

Ҫапла ӗнтӗ, вулаканӑм, паллашрӑн пулӗ пӗ- 
Ринпе, халӗ паллаш ӑпӑр тепринпе.

О рловӗ те М арттынӑвран ӳксе йулмас'г. Ку та 
‘‘Уршуаҫи карсунӗн кусатӑрансӑр урапи ҫиньен  
^рех ламкашкине ӳксе йулнӑскер.

„— Пурӑнма май килнӗ '5ух, пурӑнма ^шлес пу- 
лат. Атте, асатте, асаттен аш ш ӗ, унӑн аслӑ аш ш ӗ,^  
чаҫакӑшӗ, тата ӗлӗкреххисем  те ӗҫнӗ, савӑннӑ,"-:; 
”анӑн мӗнш ӗн ӗҫес мар. ӗҫ те ӗҫ май килнӗ '5ух. 
Епӗ ӗҫнипе кама мӗн ӗҫ! Ҫиленнипе аллиньи кӑ-:-- 
Ранташне хуҫса алӑк патнелле вӑркӑнтар§ӗ, пӑ- 

з̂н^ьӑка локнӗ йытӑ пек, куҫӗсене ҫавӑрса пӑрахса  
^Рлов чф^итӗл.

—  А х иртнӗ ер н ер е  кумма пулсан пӗрре кӑва- 
па тымаррисем ҫӑтӑр-ҫӑтӑр тейе^б^бенех ӗҫрӗм ,—  
ых, унш ӑн та лиш ш онтсӑ а^^ине кумма пулнӑ тесе  
ҫтена хаҫа^ьӗ ҫине лектер^бӗҫ. Леш  сӑмсине шӑлай- 
ман пионерӗсем , кӑтартӑпха вӗсене, тесе ш ӑртне  
тӑратрӗ Орлов.

Кушар йалӗн-5и О неҫӗм кулак ҫуртне торкипе  
сутма таврари йалсене пӗлтерсен, О рлов ҫиҫӗм  
пек ҫи ҫсе ҫитет те, О неҫӗм  ҫуртне илнӗ пек пулса, 
кулак ҫур^бӗсене ҫӑлса хавара'г.

Ш кула '5ухӑн ҫын а-бисем вад^Д)И килнӗ пад)Т- 
тосене ерехле у л ӑ ш т а р м а д ы т ӑ н а т , ан^бах ӗҫ тух- 
масг.

Йал халӑхӗ усал тесс шкулран тухса тарсг 
Й анаула кайса килет.

Ш кул а^^исене 4 уйӑх хушшин^ье 20 таран шу-; 
лама вӗрентет, т. ыт. те.

Ҫапла йӑва ҫавӑрса пурӑн^^ӗҫ икӗ вӑрӑм х( 
реллӗ йӗкехӳресем  канаш ӗҫл ӗх  ш кулӗн§е.

Тавта пуҫ „Капкӑн“ ҫыннисене тапӑ парса йа- 
нӑшӑн. Тапӑ пулман пулсан тытаймастӑм^^^бӗ пулӗ.

Сӳпенкке Илли.

Оппорттунис умӗн^е.
Аш-какай хатӗрлес ӗҫре кулаксен-бев 

ҫирӗп сатаннпе вӑхӑтра илес вырӑнне 
хӑшпӗр йалсоветсем, вы.^ьӑх ҫук тесе, 
йуррийех ҫак ӗҫрен пӑрӑнса тӑраҫҫӗ.

 ̂ —  Претҫетаттӗл йулташ! Ма ҫав сысна
'хатӗрлесе парас плана тултарма тӑрӑшмао- 
тӑр? 

—  Сысни ҫук.
— Менле ҫук1 Кулаксен нумай-иҫ, тата .. 

ху та сысналанса кайма тытӑнмани.



Оппорпунисла куҫлӑх витӗр.

на
Куспромлессойус кирпӗт, тӑпас пла 
йышӑннннцен т^чкареа пыраг.

—  Пирӗн кӑҫал плач тӑрӑх, 21 мӗлйун 
ки пӗ̂ Б хатӗрлемелле. Пысӑк ку план. Пӗ- 
|ӗклетме тивет.

Утӑ ӑшӗн^е пуп ҫурапнӑ.
Анат-Му^ар йалӗн-Бе (Йетӗрне р) 

пун тырӑ пуҫтарма тухсан хӑраинн]. 
лупас (аглӑк) ҫине пытаннӑ. Пытанн! 
пулин те, ҫавах тупнӑ.

Утӑ ӑш ӗт у е  ҫуралнӑ иккен ку йапала. Куп пек 
йапала утӑ ӑш ӗп §е ҫуралнине маҫи асӑннине те 
нлтменҫке? Сы снасем ҫерем  ҫӗтнӗ хы ҫҫӑн улӑх- 
сент)е хупахсем  вӑйлӑ ӳснине к ал аҫа5§ӗҫ те... ан- 
§ах__ку ни хупах мар, ни... шуйттаним тен?

Й е ҫуллахи курӑксем ӳснӗ вӑхӑтра пӗр-пӗр 
арӑм хӑйӗн^ен ытлашши пеккине пӑрахса хӑвар- 
нинт,ен ш ӑтса хӗвел ӑш ш ипе ӳснӗ-и? Пелме ҫук. 
Тен ҫаплах пулни, вара хӗл каҫма утӑпа пӗрле 
килнӗ пуд). Ш а^тлама сивӗре те сӑн-сӑпаьӗ ул- 
шӑнман, аслӑк (л у п а о  ҫи н^ е выртнӑ ҫӗрте.

Ҫапла вара ш атах аптраса ҫитрӗм ӗр кар-^ӑкпа 
икчӗн. Ш утласа пӑхрӑмӑр та, аптранӑ-ырлӑха 
акронома -йӗнсе килес терӗм ӗр вара. В̂ ӑл кӑшт ҫа- 
вӑркаласа пӑхкаларӗ те; — ӗлӗкхи вӑрлӑхран ҫитӗн- 
нӗ „п уп “ йатлӑ курӑк, терӗ. _^Ӑна, терӗ, ӗлӗкхи 
ҫӗр улпуТ)ӗсем й урийех акгарнӑ анасем ҫине. Ха.Т) 
Октапӗр хы ҫҫӑн, ҫӗр  пит»ӗ улншннӑ май, „пуп“ 
курӑксе.м ^ ӗт р есе  улӑхалла лӑпсӑртатса аниӑ. 
Сарлака хупах ай ӗн §е ҫитӗнсе кун курма мел ш̂ ы- 
ранӑ. АнТ)ах кунта та ырри пулмарӗ: ытти курӑк- 
сем „пуп'“ курӑка хӑйсен хуш ш ин§ен  тымаррипе 
кӑкласа ывӑтнӑ. Х упаха „пуп“ курӑка хӑйӗн ҫу- 
натти айӗн-^е хӳтлесе усранӑш ӑн хытӑ йатланӑ. 
Вара вӑл А нат-М у§ара килсе, аслӑк ҫинт,е хӗл 
каҫма ш утланӑ. Л н§ах, унта пуш ш ех телейлӗ пул 
ман. М ӗнш ӗн тесен  урӑхла, усӑллӑ курӑк йышшн- 
сем, усал пуп курӑка хисеп  парас вырӑнне, вырӑн 
та паман. Вара шутланӑ пулас урӑх майпа пурӑн- 
ма. _Ӑсне те 'йасах ҫитернӗ пулас хӑй те...

Й ӑванкӗли ҫи н §е Х ристос ӑҫга ҫуралнине аса 
илнӗ те, тавай ман хам зн та ҫапла тӑвас тенӗ. 
Тен ухм ах ҫынсем мана та 'ьап парӗҫ, тесе лаша- 
сен сы рӑш не персе аннӑ. П итӗ хытӑ ырӑтнӑ увӑи 
ун § у х н е , ҫапах та йӗрмен, ахлатса выртнӑ ҫех. 
Ҫитменни ҫине лаш исем утӑ пулӗ тесе  ҫимех нуҫ- 
ланӑ.

Х айхискер, ҫы исене си стер ес мар текенскерӗн 
ирӗксӗрех кӑшкӑрмалла килнӗ те;- тур ҫӑ-ӑ-ла.<! 
тесе  кӑш кӑрса йанӑ.

Ҫыпнисем вара сиссе;— кирлӗ мар пире „пуп“ 
курӑк тесех  хӑваласа йанӑ.

„П уп“ курӑкӑн вара пурнас ш ухӑш ӗ те ҫӳхал- 
сах йулнӑ ҫул ҫи н§е. И. Айнӑш.

Пуп_ ваЛ]/ьи ҫытма.

Иараттҫакки (С ӗнтӗрвӑрри районӗ) пупӗн мӗн 
иур пек ҫытмисем пӗтӗм пех ҫӗтӗлсе пӗтнӗ пулнӑ.

Пуп хӑш пӗр йалсене ҫытма вад)»ьи ҫӑм пуҫ- 
т*рма сатанисем панӑ. Акӑ: Вӑта Пукаш ^ тӑлӑх  
маткана, Майра Иван маткине, пӗр ҫытмалӑх пуҫ- 
тарма сатани панӑ. Вӑл сатанине килӗреи ҫӑм пуҫ- 
тарса ҫӳ р есе  100 проТ)Т)ӑнӗпех тултарнӑ.

Ку арӑмӑн килти ат/исем ҫӗтӗк ҫы тмасемиех

П упӑи сатанине тултарна, патш алӑх сатакисене  
менле тултартӑр ... X. С.

8

Упири пиҫмоаостсӑ,

(Вӑрнар районӗ).

- - Ма есӗ  хаҫатсене вӑхӑтра валеҫместӗн?
—  Ӗнер пырса парас терӗм те, йӑтӑран хӑра- 

рӑм. Уяа»’

Тӗлӗн;ҫҫӗ хре •ьеноем.

Й ахаткас (Т утаркас районӗ) йалӗҫтӑвкэм кӗя- 
т,елерӗн-5е, кӑнтӑр йешуч кӗтесре, никам курмаса 
рах 5 турӑш  контрактатсиленсе ларыӑ. Килес ҫу/э' 
•Ьен ултгӑ пулат-ши? теҫҫӗ  хресьен сем . Лзхат.



Клевӗр истори.
Кавал (Вӑрмар р.) улӑхӗнт,и вӑрлӑхлӑх хӑварна 

клевӗрсем ытла та хытӑ хурланнӑ. Ҫилӗ те вӗсене  
хӗрхенмесӗр урнӑ йытӑ пекех тулланӑ.

—  Ех, мӗнтарӑн вӑрлӑхӗсем , есӗр  те ахалех  
пӗтеттӗр ӗнтӗ, ахалех. Ҫ уг тӗн §ен е кураймастӑр  
пуд), мӗскӗнсем!..

Ҫапла каласа хы-гӑ макӑрнӑ ■5Н ватӑ клевӗрӗ. 
Ана илтсен ыттисем те ӗсӗклем е пуҫланӑ. П урге 
вӗсем пулас а-5исемшӗн хурланса йӗнӗ. Урса кайнӑ 
ҫил, йун ӗҫме йуратакан кулак пекех, вӗсене хӗр- 
хенмен. Ҫаплах тулланӑ. Силле-силле асаплан- 
тарнӑ...

Урал тӑзӗсем  пек йӑтӑна-йӑтӑна шӑвакан пӗ- 
лӗтсен айӗн§ен , хӑш  §ухн е хӗвел те тухкаланӑ. 
Вӑл та улӑхри клевӗрсем ҫине пӑхса ӗсӗклен ӗ—  
вӗсене хӗрхеннӗ... А н§ах сивӗ ҫил ҫӗнтернӗ. Вӑл 
ҫурҫӗртен йур куписем вӗҫ^ерсе килсе пӗтӗ.м ҫӗре  
хупласа__хунӑ. К левӗрсем  ла^^ӑрах ҫӗр ҫу.мне шӑнса 
ларнӑ. Йулаш ки хут пулӑш у ыйтнӑ вӗсем. Ан-^ах 
сассисем инҫетех кайайман мӗскӗнсен, вӗсене ни- 
кам та илтмен.

т *
*

—• Ех, мӗн 5 у х л ӗ  клевер вӑрри пӗтер^ӗ вӑл... 
ех!..

—  Халӑха миҫе пин тенкӗ сӑтӑр!..
—  “Толой ӑна Свветран. Толой!— ҫухӑрнӑ|сухал- 

семпе ҫамрӑксем йалсоветне ҫӗнӗрен суйл шӑ 
'5ухне.

Й алсовет претҫетаттӗлӗ Атукка М ихали, ӳ сӗр - 
терехскер, халӑх умне тухнӑ. Ҫӳлҫӗ пек ^ӗтресе  
ҫапла каланӑ:

—- Ман... Ман вӑхӑт пулман...
—  Е рехе кӳпме вӑхӑт тупрӑнҫке.
—  Толой ун пек ҫынсене Советран, Толой!
К ӗрлерӗ пуху. Ку сасӑпа пӳрт ҫтенисем те

шартах сикрӗҫ. Ш ӑннӑ ҫыи пекех тӑрлатса ^ӗт- 
рерӗҫ...

Тимӗр ш ӑпӑр тупрӗҫ, А^гуккана Советран шӑл- 
са кӑлар’5ӗҫ.

Туртуш Вени.

Камсем вӗсем?
—  Сирӗн йатсовет ҫуртне икӗ пиншаклӑскер- 

сем кӗрсе кайрӗҫ, камсем-ш и вӗсем?
—  Вӗсем йалсоветри оппорттуниссене ш ыраҫҫӗ.

Нокаш.

Смоттӑрта палӑрни.
Тӳлвашсойусра, йалчор са.меткисем 

тӗ ,ӗс пулсан та, иимӗнле ӗнентерӳ 
хутсӑрах, тӗрӗс мар, тесе ҫырса .хт. 
раҫҫӗ.

(„Канаш" ирнкати тӗрӗсленннт^ем).

Пуҫӗн лӗн йекьк мими.—Ку саметкӑ тӗ- 
рӗс пулмарӗ. 

Пуҫӗн тепӗр йеньи мкми.— Тӗрӗс марри 
ӑҫтан пиллӑ. 

Пуҫӑн пӗр йен̂ ьк мими.— Ытла та йӑвӑр 
вуламалла ҫырнин^ен.

Ҫуркунне те унӑ̂ р̂ах.
Ҫуркунне те умӑмрах, 
Кунсем вӑрӑмланнӑ. 
П ирӗн йалӑн „п уҫлӑхӗ“, 
17р ехпе тусланнӑ.

Кӑсйисент)е путтылкка 
Лллин^е стакканӗ.
Еснр ӑна курӑрха, 
Ухмахланнӑ сӑнӗ.

.Уншӑн йал ӗҫ нипо5'г>ом 
Е рех пултӑр сывӑ, 
Т ӗрӗссип е, йулгаш сем  
Унӑн пуҫӗ хӑвӑл.

Трийсрпеле ҫейӑлккӑ. 
Й ур айӗн^е халӗ.
Хӑҫан тухӗҫ-ш и вӗсе^ , 
Те.м хӗртм ест хӗвелӗ.

Папкин^е ун нихӑҫан  
Па^кӑ отнош ш ӗни. 
Пайан та халӗ пухман  
Самоонлош ени

Хӑй__ҫапах та пӗрмайах  
—  Йал пуҫлӑхӗ еп! тет. 
Уи сиксе йурла-йурлах  
Ҫур камппани иртет. П Ионик. 
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Камппанире.
Йумах мар ку. Ӑна кӑна ан тӗлленӗр. Уипа 

аппаланас марха.
Й етӗрн е хули. Йал та, сала та, йе тӑлӑх поҫ- 

ҫолӑк та мар вӑл.
Н у тӑк ш тош ӗ, хула хулах ӗптӗ вӑл.

Астӑвӑр. Та! калама па^ах маннӑ. Райун ^енттӑ- 
р ӗ 5 5 е х а  вӗт вӑл.

Астӑвӑр! В оп^ӗм  калас пулат, пур йен^ен те
авап вырӑн. Ҫав тери  ш иккарнн кил-ҫуртсем .
Т ӗрлӗ-тӗрлӗ у^реш тенн: Р И К -ӗ, К опсой усӗ, Кол-
хоссой усӗ , Райкрети^ӗ. Ҫав тери у^реш тенисем ,
суса  кӑларма пули-пулм и ш ӗвӗ пуҫ ӗлкӗрейм ӗ.

* »*
П асар пулакан лаптӑкран ҫурҫӗр  ненелерех, 

хулари пек мар ку йалтин^ен кӑш т уйрӑм рах те- 
йӗпӗр хӑт,— пср лӑпсӑрка ҫурт ларат. Кивӗ, тӗк- 
сӗм  ҫурт, конеш нӑ. Вулав ҫур ^ ӗ мар вӑл. П ерекет  
касси те  мар ку. '^ ӑсас мар. Т ӳр сӑмахӑн кукри  
ҫук, теҫҫӗ . Кукӑртмӑпӑр. А н^ах халӑх татӑк пул- 
маст кунтан. Х ваттере таврӑнакан хӑш пӗр слуш ӑш - 
5и сем  те , йатарласах ҫакӑнтан иртсе ҫӳрем е тӑрӑ- 
ш аҫҫӗ. К ӗосе  те т у х а ҫҫӗ  кунта тесен  те аптрамӗ.

Анланмастӑрихе!? П ивной, пивной вӑл. Сӑра 
ӗҫмелли ҫурт еппин, тӳррипе каласан. Вот!

—  Х алӑх кӗрет кунта (хайхи  паҫӑрхи ҫурта), 
тавайккӑ кӗрсе ӑш ӑнса тухар_^ кунта,— тер ӗ ман 
йулташ  сивве ^ӑтайманӑскер. Ӗ ҫм е мар конеш нӑ. 
К ӗтӗмӗр. Л арӑва ^ӑснӑ пулнӑ кунта пирӗнсӗрех.

—  Тиш ш ӗ! Тиш ш ӗ!— тет трипунӑ ум ӗн^е пӗр  
карӑш  пек вӑрӑм майра.

Л ӑп^ӑнтӑмӑр пӗр кӗтесселле. Л аратпӑр снаш .
Акӑ пӗр кӗтесре, ш алти пӳлӗмре ӗнтӗ ку, виҫ- 

ҫӗн-тӑваттӑн, таккуй маттур етем сем , ҫав тери  
ҫекретнӑй канашлӑва ш ӑратаҫҫӗ.

—  О х, 5 о р т  воҫми, мӗнле галланӑ етем сем  кӑ- 
сем!— тет ман йулташ .

—  Е срел тӑли-ҫӑпатисем  ^ӑнах та!..
—  Ку тата урлӑ хӑлхи хула С ове^ӗн пухкалт- 

тсрӗ--Ҫ и .м ӗп  вӗт.

— Ҫавӑ, ҫавӑ! Леш тата йӗп сӑмси „ЙАМОС* 
каҫҫирӗ. Хӑй каҫҫӑрах мар та.

— Акӑ ку тата, шу^ӑ пек вӑрӑмми, Копсойус- 
ра ӗҫлекен. Тем ^ӗмери^^ӗ ҫавӑн хушама^ӗ. Нутӑк 
вот. Пурте потхоташ^и етемсем.

Мушик тени ҫавӑн пек улах куккӑра ларати 
вӑл? Сӑрине йанклаттарнӑ хушӑра:

„ — Ну, наш^от пӑрака пирки мӗнлеха сирӗн 
„Иамосра“?—ыйтат Коҫӗнран Ҫимӗн.

— Та, покка тӑхтатнӑ!—ответлерӗ лешӗ.
— Ну, тӑхтатнӑ! Ҫав хула сове^ӗн пухкалттӗрӗ 

те илеймесиха вара?
— Восмошнӑ илет... Хрес^енсене тӑхтатнӑ хӑт.
— Пӑраку паха сан, тытха вӑт пӑракаран сӑ- 

рӑхтарнине. Шап тутар^ӗ Ҫимӗн кӑсйин^ен 40 
кӑратӑслине кӑларса, ан^ах ҫутти пивнойра ансӑр 
прӑваллине сисрӗ пулас, Коҫӗн каллех путылккӑна 
кӑсйине 5ӑмтар5ӗ.

— Вӑт ҫав куд)Тспор тата. Мӗнле виҫесемпе 
илеҫҫӗха сирӗн копсойусра ӗҫлекенсем?—тапратрӗ 
Ҫимӗн.

— Кам хӑйама^ӗ пӗлет вӗсене?.. темиҫе кило- 
меттӑра ҫите.т вӗсен шалу шу^ӗ.

— Вҫотки кирлӗҫке
Ехтӑмпӑшалскисем, ҫаккӑнтаи вара ку.^тспорсем 

ҫин^ен халапламалли?
Епир йалта кул^тспора пуҫтарса пӗтеретпӗр. 

Есӗр... Есӗр халӗ кӑна шутне тума хатӗрленеттӗр 
пулҫан, пивнойра тата.

Йалкуллисем!—тейӗттӗм сире, ан^ах ҫилленӗр 
есӗр.

Йумах ҫав ҫавах шӑраиат. Етеммисем те ҫав- 
семех.

Ҫутти те пӗрмайах кӑсйерен (Коҫӗнӑн кӑсйин- 
5бн) тухса, камппанйрисен пырӗсене пӗҫертет. 
Татах тухат, татах пытанат, мӗскӗн! Камппани ӑшӑ 
(теплӑй) сиаш кӑсен. Т)ылай ӑшӑн^ӗҫ.

Н. Майак.

Суха пуҫӗ.
Й енш ик ш кулӗн^е (Ҫ ӗрпӳ р,- вӗрепекен а^асем  

ҫулла ш кул ҫӗр ӗ  ҫи н е лартса 3 пӑта йахӑн сухан  
тунӑ. Ш кул а^исем , ҫамрӑк ^унсем , хӗлле ку су- 
ханран вӗри апат туса ҫи йес тенӗ пулас. М ӗн тӑ- 
вӑн, сухан н е у^^итлӗсем  ҫи се пӑхнӑ та, ытла та 
йӳҫӗ пулнӑ мӗн.

—  Ҫук. Капла май килеймӗ, ку сухана ҫисессӗн , 
пнрӗн а^асем  ҫапм асӑрах к уҫҫул ӗсен е ш ӑпӑртат- 
тар ӗҫ, апат тусассӑн та тутланас ҫук ,— терӗҫ пу- 
лас ку ш кулри у^^итлӗсем .
- —  Сухан мӗнле тутланат?

— А ра, вӑл йӑвӑр ӗҫ мар, хӗлле тула тухса  
ху р  тя, вара суханран пыл пулат, тесе ш ухӑш ласа  
илнӗ И енш ик ш кулӗн^и у^^итлӗсем .

— А, купӑстаран мӗн пулат?
- Т ислӗк  ҫине пӑрахмалли варени пулат.

—  Ҫ ӗрулм ии^ен тата?
—  Т ош с варени, тесе  ш ухӑш ласа тупсп, 3 пӑт 
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сухан , 30 пуҫа йахӑн купӑста, 2 пӑт ҫӗрулмийа 
тула тухоа хур са  ш ӑнтса йанӑ вӗсем.

Ҫук. Й енш ик ш кулӗн^и у^^итлӗсем  тӗрӗсех 
ш ухӑш лайман. Сухапа „Капкӑн“ хураине йӑрса, 
йӗплӗ ҫӑмахпа пӗҫерсен  тутланат. Йашка пӗр апат 
ҫехха вӑл. У ^^итлӗсем  ик-виҫ тарелккӑран ҫ и м е  
килӗш терекен, акӑ сире сухан йанӑ йӗплӗ ҫӑмах 
йашки, тӑварсӑр ҫӗнӗ купӑста, тата шӑн улмаран 
пӗҫернӗ „картофелнӑй п ӳ р е“.

Сы пӑрха, сыпӑр, Йенш ик ш кулӗн^и тусӑмсем! 
Сыпӑр та а^асене вӗрентм е утӑр. Хам сӗнсе ҫи- 
тер м есессӗн , хӑвӑр апатӑр та сайа кайӗ, тата Ҫӗр- 
пӳри Ҫ утпайӗ те есир ш ухӑш ланине пӗлмесӗрех  
йулӗ. Ҫ ӗрпӳри Ҫ утпайӗн^ен ыйтатӑпха тата, сирӗн 
районра кун пек ҫӗнӗ майсем тупнисем тага пури? 
Й е Йенш ик ш кулӗн^и у^^итлӗсем  ҫех ӑ с л ӑ р а х  
пулнӑ.

К.



Нанппа1!исӖНве пӳрократла ӗҫленӗшӗн.

— Тахӑшӗ йӑкаш тунӑ кунтз! ЛГана хӗрлӗ хӑма ҫине кӳртеҫҫӗ пул тенӗььӗ, пӑхатӑп— 
хури ҫик? кӳртсе лар’ нӑ.

Ӗ Ҫ С Ӗ Р  А О Т Р А Н Д  К Д В А К А Л .
Еҫсӗр аптранӑ кӑвакал кутӑн ^ӑмнӑ, тет. Йу- 

рат кутӑн ^ӑмма шывӗ пулнӑ. Шыв пулмасаи мӗн 
ӗҫле^^ӗши ҫав кӑвакал. Тен ун 5ухн е'вӑл  тӗн^ене  
ӳпне ҫавӑрса лартма мел шырама ты тӑн ӗ^ ^ ӗ.'

Еҫсӗр аптранӑ инҫпектӑр Аьроккӑв (О ктагӗр  ра- 
йонӗ, Тутар респуплӗкӗ^ш ы в пулмантан кутӑн ^ӑм- 
марӗ. Т ӳрех район картти тытрӗ: вӑл пул^ӗ уншӑн 
шашкӑ хӑми. И л^ӗ увиттӗлсен  ҫпискине— вӗсем пул- 
§ӗҫ пӗ^ӗкҫӗҫӗ ш аш кӑсем. Ты тӑн^ӗ тустарма:

А-а, есӗ  кунтаимха... Ак сана... Сана ак ҫапла.., 
Сана тата ӑҫта?...

Й епле пысӑк телейтӗр вӑл ^ ӗр ӗ ҫы нсемпе вы.т^а- 
ма. Тем терлӗ ^ ӗр е  сикеттӗр, ҫав ҫыннӑн. Вӗт шу- 
хӑшлаха: ҫынна ху  куҫунтан пӑхтагатӑн.

Мӗнле пулсан та, пӗр ҫур сехетрен  салан^ӗҫ  
йалсене хутсем: пилӗк хут пилӗк шкула.

Уьпт сло  Л ”Л" тколы 
Октябръскии Р Л К  с 20-ю  февраля треводит Л ас  

® Л»./\? школу I ступсии. С получеиием сего предлта- 
'̂•ся срочио 'пересзясть иа .често ■назпачеиия и нрпс- 

Щпигпь к радоте.
19-10 фсвраля Л» 271. Ст. Пнспектор Аброков. 

Тепӗр кунне инҫпектӑр Апроккӑв, портф ӗлне  
зслӑ ҫынсем пек йӑтса, хуллен ӳсӗрк елесе Р.Ӗ.К. 
злӑкӗнэен кӗ^ӗ. У мӗн^и ҫынсене курмасӑр, куҫне 
темӗскере тӗл л есе, мелӗпе ш алаварне кӑшт ҫӗклесе, 
хайӗн вырӑнне лар^ӗ.

Ҫав пӳрократ текеннисен хӑйген сӗтеллине кур- 
кӑмӑлӗ пӗлӗт ҫине ҫӗкленез пулӗ. Й епле ҫӗк- 

ленмӗха? Акӑ санпа калаҫас тейекенсем , хӑйу пуҫ- 
тарса, ш ӑппӑн сан умна пырса тӑраҫҫӗ: вӗсен пнт-куҫ 
Ҫин^е аслине пӑхӑнни курӑнат. Умӑнта сан аллу уҫас - 
са кӗтсе папкӑсӗм, кӗнекесем  вы ртаҫҫӗ. Вӗсем ҫин- 
'5̂  те сан ирӗкӳнтен тухайманни палӑрат. Инҫпек-

тӑр л ар 5ӗ... А нсӑр ҫамкине пӗркелес тесе тӑрӑш са, 
сурӑх куҫ пек айванкуҫне тем ӗскерле кӗнеке ҫине 
ӳкерсе, вӗҫӗм сӗр тарӑн ш ухӑш а каре Темшӗн  
ӗлӗкхи А рхимет аса кил^ӗ: вӑл та вӗлерно минутра, 
мӗнпур тӗн^ерине манса, ҫӗр ҫине нӑхса ларнӑ[ 
тет.

—  „Йулташ О проков! Е п ӗ пӗлес тетӗп...
—  „Вы 0 чем собственно" ..
- -  „М ӗншӗн мана хӗл кунӗн^е урӑх шкула ку- 

ҫараттӑр, вӗрентӳ ӗҫӗ  капла ..
—  Вӑл... мӗнш ӗн .. нта! В ооп ^ е... Опш ^и поло- 

шени...
—  Д авай поеж ай работать...
П уҫне мелӗпе пӑрса ху^ ӗ. Сӑмах пӗтрӗ терӗ  

пулмзлла. Ыйтакан ӑна ӑнланмарӗ,— кӑшт тем ӗс- 
кер каласшӑн тӑ^ӗ те, хуйхӑ ҫӗклем ӗпе пӗкӗрӗлсе  
калле уттар^ӗ.

Кутӑн ^ӑмакан кӑвакала епир пӗр сӑмах та 
калама пултараймастпӑр,— ан тив, ^ӑмтӑр, хӑт  
кутӑн, хӑт ӳпне, хӑт м есерле... Унӑн ӗҫӗ  ҫавӑ. Ӗҫ- 
сӗр аптранӑ инҫпектӑр хӑйпе пӗрле у^ ^и тӗлсен е  
кутӑн та пуҫӑн ^ӑмтара пуҫласассӑн... ун 5 у х  вара... 
Тен кам та пулсан тупӗ мӗн каламаллине?

Т)ӑма-5ӑ.ма пӑтратнӑ шыв тӑрӑлсан, ҫакӑн пек 
ӗҫсем  палӑр^ӗҫ.

П ӗ^ӗк а^ине йӑтса, пӗр ут^^иттӗлнитсӑ РӖК-а  
кӗрсе макӑрса йа^ӗ: мӗскӗне уйӑх хушшинье тӑ- 
ваттӑмӗш шкула куҫараҫҫӗ.

Хӑш пӗр шкулта, ҫав пӑтраннӑ вӑхӑтра, шкула 
ҫӳрекен аг)асем тем нҫеш ер ерне йӑтӑ хӑваласа  
ҫӳренӗ.

"^ӑнах та м еллех мар нкксн инҫпектӑрсене  
ӗҫсӗр  аптратсаи.

Имки.
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(2 пайлӑ камит).

П уҫлам ӑш ӗ 2-мӗшпе 3-мӗш. номӗрсеииуг.

IV -м ӗш  КУРӐНУ.

(Ш ампа, К рахвинепе Й аш ук матки кӗреҫҫӗ)

ЙАШ УК М АТКИ. Ак ӗнтӗ, тула тухрӑм ӑр та, 
уҫӑлса та кайрӑн... (Ш ампа ҫӑварӗн^ен тӗтӗм кӑла- 
рат. Й аш ук матки ӑна курса хӑраса ӳкет). Ах, 
турӑ ҫы рлахах!.. Турӑ хута кӗтӗр ан^ах!..
■ К РА Х В И Н Е. М ӗскер есӗ?1.

Й АШ УК М АТКИ. Санӑн виле, ав...
КРАХВИ Н Е- Мӗ-ӗн?..
Й АШ УК М АТКИ. Авиҫ, тӗтӗм кӑларат!.. Тур- 

шӑн та тӗтӗм  йӑсӑрланат... Турш ӑн та, пӑхха, ун  
ҫӑварӗн^ен  тухаЕ .. ('Сӑхсӑхат). Ей, турӑ, турӑ амӑ- 
ш ӗ, ан парахсам пире ҫӗр ҫин^и ҫылӑхлӑ етем- 
сене!..

Ш АМ ПА (хуллен). П ы рах лекрӗ тӗтӗм ӗ... Ай, 
турш ӑн та, йыхӑнатӑп, ^ы хӑнатӑп... ('^ы хӑнат).

ИАШ УК М АТКУ. '^ы хӑн^ӗ курнат?.. Ак ӑҫта 
тӗлӗнмелли ӗҫ... Ы тах та тӗлӗнм елле кунтан...

К РАХВИ Н Е. Калатӑп вӗт сана, ку ^ухнехи  ви- 
л есен е  шанмалла мар тесе...

V -м ӗш  КУРӐНУ.

(Ҫ авсем ех, тата Пӑта И ванӗпе 'Р)апрас Иакку
кӗреҫҫӗ).

ЙАШ УК М АТКИ. Т ссс... Мӗн тата пӑрам пӑра- 
хакан ка^ака пек ҫухӑрм а пуҫларӑр?.. Ҫын пур  
кунта пӗтӗм ^унтан турткалаш ат, вӗсем  пур аслӑ  
улӑхра ҫаран уйӑрнӑ 5ухн ехи  пек шавлама пуҫла- 
рӗҫӗ...

'5 А П РАС ИАККУ. М ӗпле апла-капла йапала 
тата?..

ЙАШ УК М ЛТКИ. П ӗлетӗн мӗнле ӗҫне... Епӗр ҫак 
К рахвине куммапа тултап кӗретпӗр те, унӑн ҫӑва- 
рӗн^ен С ӗве кӗперри пек пӑс мӑкӑрланса тухат... 
П ӑсӗ ҫи н ь е анкӗл пек таса 5 у н ӗ  аллисемпе сул- 
ласа— сывӑ пул, Крахвине, сывӑ пул... Сывӑ пул  
Сӑпани, тенӗ пекех туйӑн^ӗ. Ун хыҫҫӑн хӑй пӗр  
х у т  -5ыхӑн5ӗ. '5 ыхӑннипе пӗрле унӑн таса 5 у н ӗ  
тухнӑн  туйӑн^ӗ... Ах, турӑ... турӑ... турӑ хута кӗ- 
тӗр  ан^ах пире!..

'5 А П РАС ЙАККУ. 45 ҫул пурӑнтӑм ӗнтӗ епӗ  
ҫакӑ ҫутӑ  тӗн^ере... Кун пек тӗлӗнмелли ӗҫ хали^- 
■§ен те  курман епӗ. С асартӑк пайанхи кун малтан- 
хи кун куртӑм куи пек мыскараллӑ тӗлӗнм елле  
ӗҫе ... Ни.хҫан та манассӑм ҫук ҫав... Н нхҫан та 
манас ҫук ...
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ПӐТА И ВА Н Ӗ. Мӗн калаҫси пур кунта!.. Н им  
каламалли те ҫук... Ак вӑт, Йак. Кирил^, пыр та 
калаҫ, турӑ ҫук тесе!.. Ай-хай-йай...

У 1-м ӗ ш  КУРӐНУ.

(Ҫ авсем ех, тата М ихалапа А лтатте кӗреҫҫӗ).

М ИХАЛА. Сывлӑх пултӑр уш кӑнпе!.. Мӗнле ӗҫ 
пул5ӗ тата сирӗн кунта?..

кх.^ШУК М АТКИ. Есӗ, а^ам, ҫӗлӗкна та хыз- 
мастӑн, курӑнат... анттӗхрис ^ӗппи... Курмастӑним 
вилӗ вырта^г...

М ИХАЛА. А-а й урат... (ҫӗлӗкне хыват). Хм, ак 
ку 5ӑн а х  та виле иккен.,. "^ӑнах та вилнӗ пулас 
ку...

КРА Х ВИ Н Е (айаккинелле). Акӑ тата вӑл вилнӗ 
тет, 5ӑ н а х  та вилнӗ еппин.

М ИХАЛА. М ӗнле хӑвӑртах капла пулма пул- 
тар 5ӗ тата?... А?... Ак кусем  С5 апраспа П ата Иванӗ 
ҫине кӑтартса) ман пата йалсоветне хаш каса пы- 
5 ӗ ҫ ӗ  те , хӑранипе нимӗн те йӗркеллӗ каласа кӑ- 
тартма пултараймаҫҫӗ...

'^А П РА С  ЙАККУ. А-а, уята никам та хӑрама- 
сӑр тӳси й ес ҫук... Х у пулсан та упӑтеллех ҫухӑр- 
мал.ла.

ЙАШ УК М АТКИ. Тӑхтаха есӗ, тӑхта, акӑ епӗ 
хам йӗркеллӗн, йӗрӗ-йӗрӗп е пӗтӗм пех каласа кӑ- 
тартӑп. П ӗр сӑмах та хаиран ытлашшй хушмас- 
тӑп. П ӗтӗм пех тӗрӗсси н е каласа кӑтартап. Ак ҫапла 
ӗҫӗ: М ӗтри К ур^^ӑ, турӑ хута кӗтӗр ан^ах, пӗре- 
несене хуҫса  кӑларасла „^ышма пуҫларӗ. Турӑ та, 
пимӗн те ҫук, тет хӑй... Й урат. Ку капла пултӑр- 
ха... Унтан каллех п ӗренесен е иккӗмӗш  хут  5ыш- 
ма тапратрӗ т е — ҫылӑх ҫу-ук , тет. Хам ирӗкпе 
патш алӑха тырӑ паратӑп. К олхоса кайатӑп, тесе 
ҫухӑрат хӑй. Унтан каллех ҫтеиаиа виҫҫӗмӗш  хут 
5ы ш р ӗ т е — аслатӳ-м ӗну пӗтӗм пех ҫурса лап^ӑта- 
тӑп, тет. Ҫав самантрах вара Микулл турӑн вут- 
хӗм ӗсӗм  сирпӗнм е тапратрӗҫӗ. Аҫа ш артлаттарм  
та х у 5 ӗ ! . Уна курса И сус Х р и стос— ҫылӑхлӑ, есӗ, 
тет. П ӳрнипе йунарӗ... Вӑт ҫапла вара, Мӗтри 
К ур 5 5 ӑ  урайне ла^ персе те ан^ӗ. Ех, тур-тур!.- 
'Гурӑ хута кӗтӗр аире!..

М ИХАЛА. Ҫавӑн пекех пулни вара?
'5 АПРАС ЙАККУ. Н -нта... Ҫавӑи пекех... Ан- 

'йзх, епӗ хам Микулай турӑн хӗм ӗсенех курман та...
ПӐТА И ВА Н Ӗ. И сус Х ристус пӳрнипех йуна- 

пине те асӑрчамарӑм га... Ӑ слатийӗ из''лмалла...



МИХАЛА. М ӗнле ку вара, ш уйттанла ӗҫ п у л т ,ӗ
куӐ*

АЛТАТТЕ (ш ӑппӑн). Есӗ (М ихалаиа) арӑмне 
сӑнаха. Каларӑм вӗт сана:— арӑмӗ ^ӑнласа хӑтлан- 
маст, тесе... Тсм ӗскер ма^^асем  ҫин^ен, тимӗрсем  
ҫииьен сӳпӗлтетет...

МИХАЛА. А-а, тӑхтӑрха!.. Есӗ, Крахвине инке, 
иӳртрен тухманха вӗт?

КРАХВИНЕ. Епӗ-и?
МИХАЛА. Есӗ ҫав, есӗ!..
КРАХВИНЕ. Ҫук, пулман... Епӗ... епӗ тухнӑ вӑл 

вӑхӑтра...
МИХАЛА. И нҫе тухрӑни есӗ?
КРАХВИНЕ. Ҫу-ук, епӗ, килкартин^ех пулнӑ... 

Т)ӑх ^ ӗп сен е хӳтер се ҫӳрерӗм  епӗ...
МИХАЛА. И урат. Апла пулсан...
'5 А П Р аС  ИАККУ. Вӑт мӗнле М ихала... Есӗр  

йиланах,— унпек-кунпек тавраш  нимӗн те ҫук, 
пур те ӑслӑлӑхпа пулса пырат, тетӗр. Ҫу-ук!.. Ак, 
ентӗ вӑт, килте калаҫ турӑ ҫук, тесе...

МИХАЛА. Тӑхтӑрха есӗр , тӑхтӑр. В ӑхӑтсӑрах  
патне ҫитм есӗр ан хӑраса ӳкӗрха е с ӗ р ! .

ПӐТА ИВАНӖ. Н у, хӑрарӑмӑр та ҫке!.. Питӗ 
хитӑ хӑрарӑм епӗ... 'Гекех ӗнтӗ нихҫан та, кутӑн 
ҫаксассӑн та турра хирӗҫ каймастпӑр. Хӑт те ҫа- 
кӑитах в ӗл ер 7 § ӗр  те... Ҫу-ук текех, ни-ни1.

'5 АПРАС ЙАККУ. Ҫаккашкал раш тав каҫсен^е  
сооъелнӗксен^е аҫа ҫапни ытах та тӗлӗнм елле ӗҫ 
вӑл... Т екех мана... ҫулталӑкӗпе ӑнлантарсан та, 
колхоса шиш... П уссан та кӗместӗп унта... Хӑт те 
тем тусан та кӗместӗн унта... У-у-у, текех унта... 
турӑ ан хуш тӑр ан^ах!..

МИХАЛА. Ҫу-ук, кӗретӗы!..
'5 АПРАС. К ӗм естӗпех...
МИХАЛА. А, еп ӗ сана кӗретӗн, тетӗп! Тӑхта  

есӗ, ӳкӗте кӗр! Х алех акӑ ӗҫ мӗнле пулнине ӑн- 
лангарса ^паратӑп саяа... Н у, Крахвине инке, си- 
рӗн пурлӑха пн^етлемелле пулат пулӗ манӑн?,.

КРАХВИНЕ. М ӗскер есӗ, тӑванӑм, мӗскер тата?..
МИХАЛА. Нимӗн те мар! Есӗр вӗт хӑвӑртан 

ытлашшн тырӑна ҫапах патшалӑха паман! Ҫитмен- 
'ниие̂  упӑш ку та вилкӗ халӗ... Т ӗрсссипе ш утла- 
сассӑн пи^етлем еллех сирӗн пурлӑха...

КРАХВИ Н Е. Ах, тур... Ватлӑхра йӑтӑ курман- 
иине курмалла пул^ӗ манӑн... Кам ҫухатрӗш и  
нанӑн-ӗмӗре!..

МИХАЛА. Есӗ ан хӑра, инке... Кайран хусамӑр  
ианалусене хусам ӑрах паратпӑр... П и5етлем есен  
йурамаст...

 ̂ КРАХВИ Н Е (айӑккинелле). Ах, тур-тур. Турӑ- 
мӑр, турӑ ан пӑряхах!.. (хуллен, упаш кине). Есӗ 
ҫнл арыанӗ пек авӑртӑн-авӑртан та вилтӗн,епӗ вутра 
Ҫуннӑ пек ҫунатӑп...

5 АГ1РАС ЙАККУ. Кам кӗрес текен к ӗб^ӗр  
колхоса, а епӗ кӗместӗп колхоса... Ырап турра  
кӗл тума пупа ^ӗнтеретӗп , кклех ^ӗнтеретӗп.

-МИХАЛА. Ҫук, 5ӗн м естӗп ...
'5 АПРАС ЙАККУ. Каы мана 5арм а пултарӗ 

Уита?
МИ^^АЛА. Ннкаы та. Х ӑвах акӑ ӑнлансассӑп  

иаймастӑн унта... (К рахвинене). Ху ирӗкпе патша- 
'■'“ха памалли 80 пӑт тырӑна парсассӑн, пурлӑхна 
иимӗн те пи^етлем естӗп... Сирӗн М ӗтри Кур^^ӑ  
"уст/йах,— манӑн ун 'йухне тырӑ ҫук, 'гесе авӑрма 
1'апратрӗ пӗр кун.

КРАХВИНЕ. Суйнӑ вӑл сана, суйнӑ. Сарай хы- 
Ҫен'5е 'ге 600 пӑта йахӑн ҫӗр„айне алӑтса хутӑмӑр...

ШАМПА (айӑккинелле). Тфу!.. Пӗтрсм!..

М ИХАЛА. Ну, йурат. Ку капла пултӑр... А-а. 
есӗ ма5'5а ҫин'5С мӗн пулнине каласа кӑтартха 
пире?

КРАХВИНЕ. Ҫук вӗлерсен 'ге каламастӑп.
МИХАЛА. Мӗншӗн?
КРАХВИНЕ. Каламастӑп. Сана уна каласассӑн  

пӗр айӑк п ӗр5и  те„ нулас ҫук манӑн. П ӗтӗмпех  
хуҫӑлса пӗгмелле. Е сӗ М ӗтри Кӳр^^ӑн та^ка мӑнӑ 
'5ышкине курман пулмаллаха? Ҫав тери...

МИХАЛА. Мӗн хӑрамалли пултӑр вилнӗ ҫи н - 
ран? Мӗн тӑвзсси  пулгӑр нӑл сана?..

К РА Х В И Н Е. Вилнӗ!.. Е-е, есӗ  ку ^ухнехи  ви- 
лӗсен йӑллине пӗлместӗн пулмалла... хал>хи сама- 
нара: пайан вилнӗ те, ыран ҫиҫӗм пек ҫиҫтерсе  
ҫӳреҫҫӗ. Ха:§хи саманара...

МИХАЛА. М ӗнле тимӗр пур тата сирӗн ма5'5а 
ҫин'5е.

КРАХВИ Н Е. Ҫук есӗ мана йӑпӑлтатма пӑрахха  
ҫак. Хӑ'! те тем тусан та каламастӑп. Каланӑ сана  
каламастӑп, тесе.

М ИХАЛА. М ӗн йӑпӑлтатни унта... Нимӗн те ҫук... 
Манӑн хамӑн та ма'55а ҫин'5е тимӗр листисем  20-е  
йахӑн вы ртаҫҫӗ. (Сасартӑкӑн). М ӗнле ҫаптарнӑха  
тимӗрне?

К РА Х В И Н Е '(хы тӑ тарӑхса). Вуто сыппипе, вут  
сыппипе.

М ИХАЛА (мушиксене).? Ак сире аслати!.. Ӑн- 
лантӑр нулӗ мӗнле йышши аслатине? Вӑт асла- 
ти-и-и...

'5 АПРАС ЙАККУ. Акӑ, вӑл, мӗн...
ПӐТА И ВАНӖ. Тӑхта, тӑхта! А-а виллине ҫап- 

липех пӑрахса хӑваратпӑр вара?
М И ХАЛн. Укпа ӗҫ ҫук тӑр 'пирӗн. Выртас кил- 

иӗ таран, айӑк ҫӗр и ь^ ен  вырггӑр ӗнтӗ... Нук-кӑ, 
есӗ пнре тырӑна хӑш  тӗле пытарнине тухса кӑ- 
'г-арт! Епӗр уна халех, йӑлтах иш ӗлтерсе кӑларат- 
пӑр...

Ш АМПА (сиксе тӑрса). Н у-у!.. сире унта!.. Кӑ- 
тартам сире тырри ӑҫтине!!!

ПӐТА И ВА Н Е (пуҫне силлесе) Хм... ак йапала...
ЙАШ УК М АТКИ. '5 ӗрӗл5 ӗ. те хал)хискер...
К РАХВИ Н Е. Каларӑм вӗг сана, ку '^ухыехи ви- 

л ӗсене шанмалла мар, тесе.
Ш АМПА. Алтатте, тс'гӗп, Алтатте! Кӑтартӑп  

сана хуҫасӑр  хуҫа пулнӑш ӑн... Вӗрентӗп с а н а .. 
(Арӑмне) Есӗ ге, ватӑ упӑте, упӑш куна пӗтермеш - 
кӗн тӑрӑшатӑн пулас... Епӗ сире!!!

М ИХАЛА. Х уллснгерех, краштӑнсем!.. (Ш ам- 
пана). Е сӗр куншӑн гшкама та ннмӗн те кӑгартма  
пултараймастӑр. Н имӗнех те тӑваймӑн... Сана епӗ  
арӗслетӗп!.. Хӑвӑн ытлашши ты рруна пытарнӑш ӑн, 
тата кӗҫӗрхи ултавлӑ, мӑшкӑллӑ мы скарусемпе  
пайанхи халӑх пуххнне салатса йарса колхос ор- 
канисатсилессипе ты рӑ-пулӑ хатӗрлессине'^ӑрм ан- 
тарма тӑрӑш нӑш ӑн сире арӗслетӗп!..

аугргааӗ).
Ваҫаикка куҫарнӑ. 

Йаланах хатӗр.

— А.^уш, мӗн ҫыратӑн есӗ?
—  Ҫтена хаҫагӗн'5е хам ҫин^ен ҫырнипе хи- 

рӗҫсе статйа ҫыратӑп.
—  Ҫтена хаҫатӗн^е сан ҫин^ен ҫырманҫке.
—  Ҫырман пулсан та, те)1ср номӗрте тухаг  

пулмалла. П ионерӗи йаланах хатӗр пулмзллст!
Мехай.
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Наҫтук телекаткӑ.
“ *Пуйан Митра.хван арӑмӗТ)акак, кӳршӗ Наҫтука 
телекаткӑна суйланине илтсен хӑйне хӑй тӑвӑлланса 
кӗвӗҫе пуҫларӗ.

— Арҫыннисем тӗп туни ҫитмеи, хӗрарӑмӗсем 
те хутшӑнаҫҫӗ. Камунист, комсомол, тата телекаткӑ, 
темӗн те туртса кӑларӗҫ кӑ^ухне...

Тата темӗскер каласшӑн^^ӗ, ун^^ен те пулмаст 
йумӑҫ Анна килсе те кӗ^ӗ.

— Килех!. Килех, Анна кума, хам- та сан пата 
пыма шутласа лараттӑмха.

— Ҫӑмӑл пур55ӗ-им?—тавӑрса ыйтрӗ Аниа.
— Ҫӑмӑлӗ мӗнӗ, Наҫтука телекаткӑна суйланӑ, 

тет, хӗрарӑмсен пуҫлӑхӗ ҫавӑ тет хал), 53'хӑнсен 
а^исем вал)Д)И йаҫлӗ уҫатпӑр, пуйанпа йумӑҫсем 
пырса ан ҫыпҫӑн^^ӑр, тесе ҫӳрет тет йал ҫин^е.

— Пире ҫапла калат тети?
— Пире ҫав, каланине тӑват те ӗитӗ вӑл, ҫа- 

вӑн пеккисен аллин^е ӗнтӗ ха.5 ирӗк.
“  — Мӗн тумалла, кума,—кашни кун сӑтӑр туса 
пыраҫҫӗ: ӗнер па^ӑшкана кӗыӗл укҫа пытарнӑ 
тесе тытсахупрӗҫ, Л)^вук кумӑн пытарнӑ тыррине 
тупса тийесе тухнӑ, тата Наҫтука телекаткӑна 
суйласа, ун урлӑ .хӗсӗрлесшӗн пире,—тем пек та- 
рӑхса калаҫат Анна, ҫӑварӗ айаккин^ен тилпӗрен 
ҫинӗ сурӑхӑнни пек кӑпӑк йухат, калӑн супӑн 
^ӑмланӑ.

— Анпа кума, пирӗн ҫине тӑрсах Наҫтука вӑл 
ӗҫрен пистерес пулат, атту темӗн курса тӑрӑн ун- 
пала...

— Епӗ те ҫаплах шухӑшлатӑп. Пистерес^^ӗ 
ӑна...
^  — Хӑратас пулаГ ӑна, виртлес пулат, еп каланӑ 
5ух, есӗ „тӗрӗс ҫапла ҫав“ тесе тӑр.

— Йурат!.. йурат... кун^ӗ Анна.
*

Пӗрер кунтан Наҫтук упӑшки комантировкка 
кайнине илтсен, '^зкакпа Анна, темскер пысӑк ӗҫ 
тӑвакан ҫынсеы нек, Наҫтук пятне хашкаса пырса 
кӗ^ӗҫ.

I  [Пуҫран шаккакан пулмасӑр.

вк̂ внгттщм
Пупнск савӑ-рӗ Мн- 

.т,уттин савӑ^ӗпе сот- 
спалисӑмлӑ ӑмӑрту ту- 
нӑ, ан^^ах ӑна найан 
кун та мӗнле пынине 
тӗрӗслемен

—  Днне, пгйзн хаҫатра вуларӑм: пирӗн 
савӑт илӳттин сазӑьӗпе тунӑ сотсалисӑмла 
токӑвӑра пайан кунта мӗнле пыни ҫиньен 
тӗ](ӗслемен, тет.

—  Нккам та тӗрӗслеме пыман та, ҫавӑн- 
па тӗрӗслБМбн.
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Наҫтук март уйӑхӗн 8-мӗш кунӗ ваД)-5н токлат 
хатӗрлесе ларат. Кӑсем шикленнӗ пек пулса, алӑк- 
ран кӗрсенех иккӗш-ик йеннелле уйрӑл^ӗҫ те 
Наҫтук ҫумне ларса сӑмах хускатрӗҫ.

-  Наҫтук кин, ӗҫсӗр тӑмаст ӗнтӗ вӑл,—к у ҫ  

хӳрипе Наҫтук ҫине пӑхса, тӗвелеме пуҫларӗ 
Анна.

— Ҫамрӑк ҫын иӗт,—хушрӗ '^акак.
— £:,ҫсӗр тӑма ҫук ҫав, нумай ӗҫ, йал ӗҫӗ.— 

Ним шикленмесӗрех.— тавӑр^ӗ Наҫтук:. Шик- 
ленекен йышши хӗрарӑм мар вӑл.

— ^Йал ӗҫӗн^е... телекаткӑ пуд)ха апла, ҫавӑн 
пек сӑмахсем илтӗне^^ӗҫ йал ҫин^е,— ҫӗпетнӗ ҫе- 
мӗн-ҫӗнетет Анна.

— Вӑт, Наҫтук, мӗскер, усал хыпарсем илтӗ- 
неҫҫӗ, кӳрше пӑсӑклӑ тӑвас килмест, ҫавӑнла килсе 
пӗлтерес терӗмӗр.

— Мӗскер иккен апла?—тӗлӗннӗ иек пулса 
ыйтрӗ Наҫтук.

— Телекаткӑсене Китайа илсе кайса, ҫивти- 
сенг)ен кантӑра йавса, хӑйсене ҫакмалла, тет.

— Тӗрӗс ку... тӗрӗс, еп те илтнӗ^^ӗ,—шӑтӑкне 
те хӑйсенех алттараҫҫӗ, тет, пӗлнӗ ҫын пек сӑмах 
хушрӗ 'Р)акак.

— Апла иккен!.. килӗшнӗ пек пул^ӗ Наҫтук.
Ҫак сӑмах ӗҫерӗннӗ хыҫҫӑн лешсен 5унӗсем

пушшех те савӑн^ӗҫ.
„Пул^ӗ... пул5ӗ“ тесе тӑраҫҫӗ ӑшӗсен^е. 

хисем те савӑнӑҫлӑрах:
— Ҫапла ҫав, ҫапла, Наҫтук кин, телекаткӑран 

гухсан та йурат, темӗн курса тӑрӑн.
— Тухмаллах!.. тухмаллах,—ӑмӑртмалла ӳкӗт- 

леҫҫӗ Наҫтука.
Наҫтук та вӗсем мӗн йурланине сиссе ил^ӗ, 

ҫавӑппа та:
— Аха, пӗлӗпха мӗн тумаллине, вӗрентӗп „те- 

лекаткӑран тух“, тесе ҫӳреме вӗсене,—йунарӗ 
ӑшӗн^е.

— Апла пулсан тухатӑп телекаткӑран, йата 
хурчттарса килсмха, каҫ кӳлӗм есӗр каҫарма 
килӗр.

Тух ҫав, тух. тухни хушӑн пулӗ.
Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн пӳрге никам та йулмарӗ.

— Каҫ пулас умӗн Наҫтук пӳргне виҫӗ ҫын 
пырса кӗ^ӗҫ, иккӗшӗ—милитси, виҫҫӗмӗшӗ— 
Наҫтук.

— Килеҫҫӗ хайхисем, пытанӑр тӗпеле, кайраг 
пӗлӗпӗр мӗн тӑвассине...

Ун55ен те пулмаст „каҫаракансем“ килсе 
кӗ^ӗҫ.

— Наҫтук веҫех улшӑнса кайнӑ,—иуҫларе 
Анна.

— Улшӑнмасӑр, хад) телекаткӑ мар вӗт вӑл,— 
хушрӗ '5 акак.

— Ну, Наҫтук!.. каласа та пӗгереймерӗ, ик- 
кӗшне икӗ милитси топрос тума тытӑн^ӗҫ.

Вӗрентрӗҫ тӗр вара, ,,телекаткӑран тух‘‘ тесе  

вӗрентвкенсене.
Ҫерквй Атрак.
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Ката^^и уҫӑлатех пулмалла.
Шемшертд (Шупашкар р.) проф- 

шкула, кӗркунне кашни ҫӑмӑр пул- 
массӗренех, 1-мӗш круппӑна ҫӑмӑр 
ана-Б^ӗ пулсан та, йусамарӗҫ. Ҫуркум- 
не пулсан ҫӑмӑр анасса кӗтсех тӑ- 
малла. Тата хӑшпӗр тӗлте, ҫтенасем 
витӗрех шӑтӑк.

— Ҫуркунне пулат, кайӑксем ваЛ)Л)И ҫургсем 
гумалла.

— Апла пулсан йал ҫыннисем, Шемшер проф- 
лкулне сайавленисеы парӑр!

— Шӑнкӑр5 вӗлли тутармаи?
— Унпа мар, кага^и тума. Ҫуркунне I мӗш 

фуппӑна шыв анма пуҫлат, вара прахутпа ката^и 
гӑваҫҫӗ. Прахут кӑпитанне Темит Ваҫлине (сов- 
коса) йе Хӗлип Танилине (саПетуйуш^ине) ларг- 
калла пулат.

Ваҫук
Ь ПеГукпа Иван.

— Иван, кунта килха!..
— Ну хилтӗм. Мӗн тумалла?
— Иван, есӗ мӗнле фискул)ттурӑ}“вӑййине ыт- 

.чарах выл)Л)ама йурататӑн?
— Турӑш умӗн^е каркаланса тӑрса, фискул)ттурӑ 

гума йурататӑп. М. П.

Шураласран хӑраҫҫӗ.

САМАР ХУЛИН-5Е ТУХАКАН -5АВАШЛА ХАҪАТ

„ К О Л Х О Ҫ Н Ӗ К “
кашни ьаваш килӗньех пултӑр!

„КОЛХОҪНӖШ * 11С К ( а ) П  Вйтам Лтӑл
_  _________ _____ _____  крайАнҫи иомитте̂ ҫопо
уйӑхра 8 номӗр тухса тӑрат | Крайӗҫтавком^ы оркйнб

Февра/ь уйӑхӗньен пуҫласа хаҫат 
" форми пыҫӑкланьӗ

КОЛХОСНӖК^* тӗаҫири дару—тӑрусем ҫшгҫви,
У  .тамГф ҫРршывра сотсиалисйм тӑ-

вао ӗҫ йепле иыни ҫи^ен, нарг- 
типе правиттблствй йышйннӑпостановлеиисе1.е 
ҫутатса пара!'.

К О Л Х О П Н Е К ^ ^  коллос йулӑмӗн ^оретдЛ-ыйтГсв- 
^ ___________У  сене. колхосри  ӗҫсене йенле

^  йСркедеыеллпце ҫутатса ыара!'.
КОЛХОСНЕК^  ̂ хушшииг)и тбрлӗ ҫитмен-

V _________.гӗхсомпо кбрешет, вӗсене сирсе
пыма майсем кӑтартса иара!. 
парттин тСп ҫудйӗрне пӑсакан 
тӗрлӗ тӗслӗ оппортуниссеме '. ку- 
даксемпе, пупсемпе, ҫснтанюем. 

пе, пурократсампе, вояоккит^ӗксемле, мӗи пур 
клас тӑшмапӗсемпе вирлӗ кӗрсшет. Ҫак силеп- 
лӖ елеменгсемоа вырйисен^е кӗрсшма пулӑшат.

Пурте ҫырӑнса илӗр „К0ЛХ0ҪНӖКЕ“ !1!
:: Хакӗ питӗ йунӗ:

Уйӑха 20 пус, С» уйӑха 1 т. 20  пус, ҫлмталӑ- 
ка 2 т. 40 пус.

Атрӗсӗ; Самара. Ленинградская 36 33.
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„КОЛХОҪНӖК“

Ҫӗрӗҫ кӑмнссариа-бӗ, Кустпромсойус, 
гага ыттн тивӗҫлӗ уҫрешгенисем ҫӗре 
г-.саӗҫлесси ҫине ҫителӗкле пӑхмаҫҫӗ.

Ыйтува ҫавӑрса илес 
иртсе кайаҫҫӗ.

вырӑине/ тавраран

Пуштӑ йешъӗкӗ.
Тӑхтаман, М.-В., Атӑл а§и, М-ш, Круьков, Хура ҫын, Йакку, 

Ик-иумай, Нин, Камай П., В. С., Курахан (Ураваш), ( икои. 
Тулхаш, Сӑнӑ. Хут, Вӗрлӗк ал, Сӑнай.— Пӗ§ӗм калаҫусем „Кав- 
кӑна“ йурӑклӑ пулаймарӗҫ. Тӑварсӑр йапала пек тухнӑ. Ув 
иеккисене мӗнле ҫырмалли ҫин-бен пӗлме .Йалкорӑн" иртнӗ 
ҫулла тухнӑ номӗрӗсене вулаҫа пӑхӑр.

Пурнеккей, Хура а§а, Иупалхи, Колхоҫнӗк, й. Лапшӗи. 
Т. Шелпи, Ванерӑ, Хӗрӳллӗ поет, К. Ш ан§ӑк.— .ЕСапкӑна' йан« 
сӑввусем йака тухман. Кӗренмерӗҫ.

Пур йалкорсена тв. Ретаксийе .ҫав-ҫав ҫын ӗҫет, ку ӗҫет" 
тссе ҫырусем нумай килеҫҫӗ. Еҫекенсем ҫин-бен ҫырнипе* 
.Капкӑна' тултармалла мар, ҫавӑнпа кӗрепмеҫҫӗ. Хал>хи пысӑк 
иолиттӗкла камппаниссен-рн оитменлӗхсем ҫин-бен ҫырса йарӑ^. 
Пӗт)ӗкрех ӗҫсем ҫин-бсн йалтн ҫгена хаҫатне ҫырӑр.

Ответлӑ ретактӑр самеҫтиттӗлӗ; Н. Ф. Такилӑв.
Уполя. Чувтш ыгч 74». Г > р д  ЧлЗоссгрл, Г,1 т. .\г 1 Чувашгосиздага Заказ № 39г> Напеч. П.ЬОО.
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е ҫ е с е ^ . ? .


