
цӗш № . Хакӗ 5 пус. Ййу ь̂- 1931 ҫул.

зр, камантӑ паратӑп! Пурте сайом йенна давӑрӑнса! тӑрӑр!



мана та ҫыр
Пуху. Йалӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ ҫураки йепле 

иртерни ҫин^ен токлат пӗтерет.
— Епӗр сӗлӗ акнӑ, урпа тошӗ, пӑри...
— Иӗтӗн вӑррисӗр хӑвартӑн?—кӗрлесе кайрӗҫӗ 

хыҫалтан, пуш урапа ҫырманалла хӑйне хӑй кай- 
нӑ пек. икӗ шарак сасӑ.

Миграхван, Митрахван, ҫыр хут, йӗтӗн вӑр- 
ри ҫук те,—сасартӑк аҫа ҫапнӑ пек кӑшкӑр^ӗ ҫы- 
руҫине претҫетаттӗлӗ.

Ҫӗрулми уйа лартасси манса йулнӑ,—кӑшкӑр- 
5ӗ тепри.

 ̂ Сан арӑму киле манса йулмани!—тарӑхнипе 
тарӑхласа тавӑр^ӗ претҫетаттслӗ.

Е-е̂ , аҫу кинӗпе пурнакан!—ҫапрӗ хирӗҫ.
— Епӗ-и? Епӗ-и? Тытрӑни? Ҫыр, ҫекреттар, актӑ 

„оскорплени поветени" те, — хӗрсе кайрӗ пушшех 
Танилле претҫетатлӗ.

— Арӑму тата кам кинӗ, ухмах!
— Ха-ха-ха! ахӑрса кайрӗ пуху.
Пуху нумай55ен тзвлаша^^ӗ пулӗ. Сасартӑк пух- 

ха Ваҫак Иаккӑвӗ кӗлен^е ӑшӗн^еп тухса утӑнса 
кайнӑ пек шаплатса кӗрсе ӳкрӗ.
^— Еӑ еп!—сывлӑш ҫавӑраймаст Йакку ҫӑварне 

ҫӑпата калӑпӗ ^икнӗ пек.—Епӗ...
— Кала! Кала! Мӗн „еплетен“ пуҫ ҫавӑрнан су- 

рӑх пек.
— Еп пилӗкҫӗр тенкӗ! Мӗн епӗ пилӗкҫӗр теи- 

кӗ,—хашкаса йа^ӗ ҫӗмрӗк пӑраххут тӑрпи пек.
— Мӗн пилӗкҫӗр тенкӗ? Ҫаратрӗҫи?—сасартӑк 

ыйтрӗ халӑх.—Хӑҫан? Кам?
Халӑх ку вӑхӑтра сасартӑк тарӑн шухӑша кай- 

рӗ. Хӑшне пилӗкҫӗр, тӗлӗк пек туйӑнат. Хӑшӗ 
картла выл^аса йанӑ пек шутлат, хӑшӗ вилӗм умӗн- 
5и пек „ах ^асрах калатӑр5ӗ“ тег.

— Еп въщаса...
— А-а, картла выл^л^аса йанӑ. Пыратха, ытла...

^— Тӗсех сана! Кам хушрӗ выл>ама? Картпа ҫын
хӑҫан ыр курни пур, ухмах! А^и-пӑ^и вак—вӑл 
картла выл)аса ҫӳрет. Тфу!—улма калакӗ пек сар- 
лака ура лаппи ҫине ла^ сур^ӗД атук инке.

— И-илтӗм!—кӑшкӑрса йа^ӗ Йакку.
Ку халӑха татах тӗлӗнтер^ӗ. Пурте харӑс:
„Кам йа^ӗ? Тушши Макҫӑмӗ пул)?—ыйтрӗҫ Йак- 

ку илнӗшӗн лайӑх мар пек пулса.
— Пыратха Макҫӑма, ытла манпа ана ҫин^е хы- 

тӑ тавлашрӗ,—сӑмах хушрӗ Хветут.
— Никам та йаман. Опликатсипе выл^л^аса илтӗм. 

Акӑ № пӑхӑр. Акӑ татах тухат, кӑларма, ыйтаҫҫӗ...
„Выл)Л)аса илтӗм“ тенине илтсен халӑх вилнӗ 

пек шӑплан^ӗ.
„Ах, ҫав опликатсине ма илмерӗмши?“—шутлаҫ- 

ҫӗ.—Тен вӑл ман нумӗре туха^^ӗ.
Лайӑх пек те туйӑнат, Йакку ҫине те тарӑхас[килет. 
Ҫимелкке Ваҫҫин куна илтсен ^ӗркуҫҫи шӑм.ми 

хытса лар5ӗ, лӗпке тӗлӗн^ен ҫӗҫӗпе ^икнӗ пек 
ыратса кайрӗ, ^ӗре ку^ӗ йӑк-йак ^иксе ил^ӗ, пыр 
шӑтӑкне 5ул катӑкӗ ^иксе хирсе лартнӑ пек сыв- 
лӑш тухми пул^ӗ.

— Ҫтенкки! Йртнин^е те есӗ мана улталаҫҫӗ 
тесе илтермерӗн? Вӗлереп!—кӑкӑртап ҫавӑрса тыт- 
рӗ сӑп^ӑрланӑ пек.

^— Стоп!'Халӑх! Суйат вӑл! Ҫав ухмах Йакку хыҫ> 
ҫӑн кайаттӑри? Ана йури тахӑшӗ халӑха улталама 
тара тытпӑ,--хыттӑн пуҫларӗ Тимак.

— Суйат! Тытӑр! Иртнисем те ахалех, никам 
выл)аса илмен...

— Вернӑ! Кӑларса ҫапӑр ӑна! хӗрсе кайрӗ Тим
— Итлӗрха, итлӗр! Ара есӗр пӗри те тӗрӗсле) 

вӗт! Акӑ таплитсӑ пур, тавай тӗрӗслер.
— Тӗрӗслетӗр! Тӗрӗслетӗр.
— Митрахван! Сан пӗрне попал 50 тенкӗ! Ва 

санне 20 тенкӗ... Кайса илӗр перекет кассине.
— Суйа'г! Суйат! Халӑх тытӑр, пӗрре суйма 

рентер!
Митрахван лаша утланса йара па^ӗ виҫӗ ҫух 

ма перекет кассине.
Митрахван таврӑнса кили^^енех Йакку тытса 

несрен хӑранипе^йӗп тӑрӗн^и пек лар^ӗ.
— Вернӑ! Халӑх, вернӑ! Парса йа^ӗҫ! Тата вы 

Л)аса илнисем пур. Каласа йар пурие те тӗрӗс 
ме, терӗ лери,—хӗпӗртесе кайрӗ Митрахван.—Т; 
акӑ хаҫат: „Рапо^^исем ҫӗнӗ сайом кӑларма 1 
таҫҫӗ“.

— Ҫырӑнап!
— Епӗ те!
— Суйаҫҫӗ, улталасшӑн,—тӑмалмасТ Тимак.
— Ан паккаса тӑр, Тимак. Пӗр кунӗн^е те ( 

ҫапла илӗртсе сайомсӑр хӑвартӑн,—тарӑхса кашк 
5ӗ Крахвине кинрми.

— Вернӑ! Кӑларса ҫапӑр ӑна! Милитсийе па 
тытса шуйттана!

— Епӗ мӗн, хамшӑн-и мӗн? Мана Ҫгаппап кул 
хушса йа^ӗ. Есӗр ӑҫтан уншӑн маиа тытма пул' 
раттӑр,—каласа йа^ӗ. Тимак халӑх хӗсӗрлесе ҫит( 
сен, Крахвине кинеми кӑкӑртан ҫӑпата кантри п 
кӑвак тымарлӑ аллипе тытсан.

— Ха-ха-ха! Вон вӑл мӗншӗн.^
— Ҫырӑнатпӑр ҫӗнӗ сайома! Еҫлекенсен шухӑ 

пе епӗр те!
— Ҫыр! Ҫыр, Йакку, мана! Микитӑ Микколап 

53 50 тенкӗ ил^ӗ, укҫине полни тӳллерӗ те,—г 
мӑллӑн ӑшӑ куҫпе пӑхкаласа, кӑвак сухалне йак 
са укҫа кӑлар^ӗ Митук.

— Мана та ҫыр! Укҫине Йӑван^ӑ 20 тенкӗ 
На,—пӗрмеклӗ шупӑр кӑсйин^ен пир хутаҫ тур 
кӑлар5ӗ Укҫине.

— Мана та ҫыр...
— Ман та илес штод).
— Еп те илеп. Шуйттан Тимакне пула иртнин 

те ахалех пул^ӗ.
— Ҫырӑнас ҫӗнӗ сайома!—йантрарӗ харӑс пу

Н. Ъурпай

Ас тупнӑ.

Пӗр,1 телефон стантси йенелле 5упса кай 
Йулташӗ унтан ыйта'г:

— Ӑҫта 5упан.'*
— Телефон стантсине.
— Ма?
—■ Хамӑрӑн пуҫлӑхпа телефон тӑрӑх калаҫ 

тетӗп.^
— Ӑҫта в ӑ л ?  Урӑх х у л а р а  к ӑ м а н т и р о в к к ӑ р а  

мӗн?
— Кӑмантировккӑра мар, кӑпинетрах лара'г. 

миҫе куп ӗнтӗ курса калаҫасшӑн^^ӗ... с а й а в л е  
ҫине ресод)утси хурса панипе паманнине^ ыйтма 
л355ӗ. Кашнин^ех «кайран килха, халӗ вӑхат ҫу" 
тесе ӑсатса йарат. Телефоипа ыйтсан и р ӗ к с е р  
ответ парӗха, тетӗп.



кӗреҫе айӑпӗ пирки
Йулашки маневӑрта пирӗн виҫҫӗмӗш ҫвено пат- 

гӑр вилӗмпе вилнӗ хисепе кӗ^ӗ. Посретнӗк пурне 
16 стройран тухса ӳкнӗ ҫынсем вырӑнне хисепле- 
лелле турӗ. Ун нирки окрӑкри хаҫатра та ҫырса 
0ӗлтер5ӗҫ. Странитсипех пирӗн ҫин^ен ҫырса, ӳкер- 
^ӗксӗм те кӳртсе хунӑ. Ан5ах мана хам сӑнлӑ ту- 
са ӳкереймен вара хутошнӗкӗ: пӑхсан хам пекех 
те, ан^ах сӑмсана темӗскерле хӑйар майлӑ туса 
аартнӑ. Ретактӑрӗ патне шалӑпӑпа та карӑм та, 
вӑл хутошнӗк майлах касат: сӑмса, тет, вӑл, ни- 
нех те мар, тен вӑл вӑхӑтра санӑн сӑмсу ^ӑнах та 
1ӑйар майлах пулнӑ пуЛ) те, тесе ӑсатса йа^ӗ.
А инкекӗ пул^ӗ пӗ^ӗк йапала пиркийех—кӗреҫе 

иирки. Кӗреҫе пиркийех те мар та, сапйорла ӗҫсем 
вирки теме те хурат.
Роттӑ опоронӑ тӑват. Пирӗн оттеленийе пӗр уҫ- 

аанка сыхлама хушнӑ. Уҫланкӑ пит аван вырӑнта: 
1ӗри-тавра йешӗл курӑк, тӗрлӗрен ^е^ексем тирсе 
гухнӑ, тӗрлӗ ӑратлӑ кайӑк-кӗшӗксем йурлани 5уна 
;авӑнтарат, ҫийелтен ҫурхи хӗвел пӗҫертсе пӑхат. 
Пирӗн вӑхӑтлӑх отте^ьоннӑй кӑмантир (тепӗр 

кайлӑ каласан—отелкком) пирӗн умра тӑракан 
вӑрҫӑллӑ сата^а пӗлтерет те, выртса пемешкӗн 
оккопсем алтма хушат.

— Есӗр алтӑр,—тет,—епӗ кӑштах выртса канам, 
'гемӗскер вар ыратнӑ пек пул'ьӗ,—тет.

Выртрӗ те, ^харлаттарма тытӑн^ӗ. Ҫав тери хытӑ 
ҫывӑрса кайнӑ—хытӑ ҫывӑрнипе тути-ҫӑварӗн^ен 
хӑмпусем тухса тӑраҫҫӗ, сӑмси тӗрлӗрен кӗвӗсем 
шаса шӑхӑрат. Кайӑксем те вӑл сасса илтнипе 
шикленерех вӗҫме пуҫларӗҫ...

Епӗ кимнаҫторкка хывса пӑрахрӑм та, Трекупӑв 
Ҫемена (хам йулташа) кӑшкӑрса илтӗм:

— Кӳр, утарлӑ ӑмӑрту тӑватпӑр.
— Мӗн пирки?
— Кам лайӑхрах оккоп кӗске вӑхӑтрах ^авма 

пулта̂ эас пирки? Йурати?
— Йурат.
Тытӑнтӑмӑр ^авма. Арлансем пекех ^аватпӑр. 

Хашка-хашка ^аватпӑр, алтатпӑр.
'Ьавсан-5авсан Трекупӑв йулташ 5упса пы^ӗ те 

«ам мӗн5ул ^авнине виҫсе пӑхас, терӗ. Виҫсе пӑх- 
?ӑмӑр та, манӑн унӑн^ен кӗреҫе сарлакӗш тарӑн- 
рах тухнӑ. Кайа йулса пырат мӗн ман йулташ, 
п̂ӗ мала тухатӑп.
— Тен, ҫитет пул) кун 5ул ӑмӑртнипе, пӑрахӑ- 

"ӑр, тет мӗскӗн.
-пӗкилӗшместӗп.Вӗҫнеҫити^^енех ӑмӑртар,тетӗп. 
Ман оккопӗ пит аван пул^ӗ,—вара ҫӑл хӑйех, 

^№не шыв та тухма пуҫланӑ^^ӗ...
Татах алтаттӑмӑр55ӗ те-и тен те, ан^ах отелк- 

хӑратса пӑрахрӗ:
— Сылтӑм йен^ен тӑшмапсем килни курӑнат. 

“ашал пеме тытӑнӑр, терӗ.
Епӗ вӑрвар винтовкка йарса илтӗм те, хамӑи 

ккопа тӑрстин сиксе кӗрсе кайатӑп. Оккоп аван 
Анӑ манӑн. Аван та, ан^ах пӗр пӗт^ӗк ипкек пу- 
кай оккопран пӑшал пеме нийепле те

Ҫук. Перес тесе выртатӑн та, пуҫу пӗтӗмпех 
Пу кайат, урусем ҫӳле йулаҫҫӗ. Кулӑшла.
УҪу нӳхрепре выртат, темелле, урусем ҫӳлте, 
Дреп анин^е. Кутӑн тӑиӑ ҫып пек.
ТӑГ '•'Усз хутӑн!—тесе вӑрҫат мана отелком,— 

•"Ран ҫӑрса тунӑ ухмах! Оккоп алтнӑ ^ухне ҫӗр-

йе хыҫалалла парахсӑ пырӑҫҫӗ-й вара, малалла 
пӑрахма кирлӗ. Ы-ых, тӑмсай!

Т)ӑнах та вӑл каланӑ пек тумалла пулнӑ мӗн. 
Илетӗп кӗреҫе,^ тытӑнатӑп оккопа йусама. Ах, 

май килмерӗ. „Тӑшмансем“ персе ҫитрӗҫ. Вара, 
ирӗксӗрех оккоп шӑтӑкӗ ӑшне хамӑн шинеле, про- 
тивокаса, тата ытти хампа пӗрле пулн;! йапаласе- 
ие пӑрахса выртма тиврӗ.

Трекупӑвӑн оккопӗ тата кулӑшларах тухнӑ. Вӑл 
тӑприне варрище купаласа пынӑ та, оккопӗ икӗ 
шӑтӑклӑ пулнӑ. Упта кӗрсе выртсан пуҫу айалал- 
ла анса кайат, хырӑму ҫӳлте тӑрса йулат, ик уру 
нк тунката пек ҫӳлелле кармашса тӑраҫҫӗ. Пӗр 
сӑмахпа каласан, ^ӑратса лартнӑ пӗкӗ пек пулса 
кайа'г кӗлетку. Вӑл оккопрап пӑшал пеме ннйепле 
те май килмест.

Тӑшмап йен^ен пӑшал сассисем илтӗпме пуҫла- 
рӗҫ. Епӗр те хирӗҫ ответ паратпӑр. Ан^ах... епӗ 
пемехлене^ӗп те, ӑҫта тӗллемеллине пӗлместӗп. 
Курӑнмасг. Ара, пуҫу айалта, уру ҫӳлте... ӑҫтан 
тӗллеме пӗлӗн ӗнгӗ вӑл полошенире.

Отелккомӗ пире вӑрҫа'г! Ай, пӗҫертет! Мӗн тӑ- 
вӑн ӗнтӗ-пирӗн оккопӗ ҫавӑн пек пулпӑ та. Те- 
лейсӗр оккоп мари ара!

Ку истори вара ҫакӑнта пӗтрӗ. Пирӗп ҫвеиона 
пӗтӗмпех вилсе пӗтиӗ тесе шутламалла турӗҫ.

Вот пулат истори, кӑтартуллӑ истори:епӗр тунӑ 
йӑнӑшсем тӑрӑх ыттисем ун пек тума кирлӗ мар- 
ри ҫип^ен вӗренсе пыраҫҫӗ.

Лекрӗ вара пире уишӑи. Лекмеллипех лекрӗ. 
Пуҫлӑхсеньен те ленкрӗ, ҫтена хаҫатӗн^ен те леик- 
рӗ, окрӑкри хаҫатран та лекрӗ. В. Кваҫнитски.

ШАТРА Щ РӖ—иУҪА ҪИРӖ.
Шатра 5ирӗ пуҫлан^ӗ ҫав ҫав районта.
Т)ирлеҫҫӗ а^асем унта та кунта.

— Вилеҫҫӗ, теҫҫӗ леш йалта.
Курасси, хамӑр курман та!—
Пуплеҫҫӗ арӑмсем пӗр-пӗринпе 
Кӗтӳ хӗрринье.

-— Шатракасакан килмелле, теттеха йала.
Темӗн тумалла?
Те, кастармалла Ващука?
'Ге, хӑвармалла ку срука?—■
Йумахлат кинемӗшпе Утатти.

— Кастарсан та темӗнле ҫа-а-ав!
Вилнӗ, тет вӑн, Ащукӑн Варнав,—
Супӗлтетет ватсупнӑ кинемей
(Мӗн кӗтмеллл пур вӑл ^унран телей?!).

Ҫав кунсен^ех ҫитрӗ шатракасакан,
Пуҫтар^ӗ кашни килӗрен, кашни урамран. 
Ӑнлантар^ӗ шатра ҫин^ен тӗппипе 
Пурне те.

Ващук амӑшӗ хӑрарӗ,
Кастармашкӑн пымарӗ.

Шатра каснӑ а^асем те ^нрлерӗҫ кашнийех 
Пурӗ пӗрех.
Ан^ах нртер^ӗҫ ҫӑмӑллӑн,
Амӗшӗсем те йул^ӗҫ кӑмӑллӑн.

Ващук амӑшне лекрӗ макӑрма,
Емӗрлӗх кул)Л)анма:
Вил^ӗ Вацук шатра ^ирӗпе шӑматкун.
Шатра ӑша кайнӑ уи.

— Хам пиркнйех пӗтрӗ, шеремег а^и!—
Уласа макӑр^ӗ Ва%ук амӑшӗ—Утатти.

С. Ш&пъӑк.



„ирӗнсӗрех пулӑшрӑм“

Кулаи:— Ҫылӑха кӗтӗм, паъӑшкӑ! Пӗрре, иккӗ... виҫ ерне ҫитрӗ ӗнтӗ ҫылӑхне туни. 
Пуп:— Мӗнле ҫылӑх? Калаха апла.
Кулак:—Осоавиахим ретне тӗреклетме пулӑшрӑм.
Пуп:—Ухмаха йертӗни мӗн апла хӑтланма.
Кулак:—Вӑрҫӑ пайан-ыранах пуҫланат тесе сӑмах сарса йатӑм та, ӑна илтсен Осоавиа 

хим Т)Ленӗсемпе колхоҫнӗксем вӑрҫӑ ӗҫне ҫине тӑрсах вӗренме пуҫларӗҫ.

^Йӑвӑр тӑпри ҫӑмӑл пултӑр^.
Ҫак статйана вуласа пӑхсан, хӑшпӗрисем: кам 

вилнӗ, кама пытарса унӑн пӑмнлккине иртернӗ- 
ши?—тейӗҫ.

— '5 знах та вилнӗ ҫав. Вӑрнар районӗн^и ту- 
рӑсӑрлӑхсен ушкӑнӗ вилнӗ (кӑннӑ). Пытарни те 
темиҫе уйӑх ҫитет ӗнтӗ. Пипли ҫин^е: Моиҫей про- 
рока вилсен ӑҫта пытарнине никам та пӗлмест 
тесе пупсем тыттарнӑ пек, Вӑрнарти турӑсӑрсем 
советпе ӑҫта пытарнине те никам та пӗлмест. Те 
йумахри рай варӗн^и ырӑпа-усала пӗлтереке1щйы- 
вӑҫҫин ҫимӗҫне ҫисе ҫылӑха кӗнине Атампа Йевӑ 
с м о к в а  йывӑҫҫи ҫулҫи а й н е  пытаннӑ пек 
таҫта Вӑрнар ытла вӑрманта ларнӑран—вӑрмана 
пытаннӑ, никам та ӑҫта пытаннине пӗлмест. Икӗ 
кун, ҫуртапа шыранӑ пек шырасан та, кун ҫут- 
тин§ех райсоэета тупмалли пулмарӗ.

Хӑйӗн те нимле ӗҫӗ те ҫук.
Райсовет кӑннӑ ҫӗрте тӗн сӗрӗмӗ вӑййа тухнӑ.
Райсовет пи^ӗпе сӑи-сӑпатне ҫухатса массӑ хуи 

шин^ен к ӗ т ӳ р е н  с у р ӑ х  ҫ у х а л н ӑ  пек ҫ 
халнӑ.

— Ей, райсовет, ӑҫта ӗнтӗ санӑн в ӑ й у ,  ӑ ҫ т а  ӗн 
саиӑн хйвату!..

^Кӗрӳ килсе кӗрсе алӑкне хупнӑ пек, есӗ те хупӑ 
тӑии мӗп? Калаха тархасшӑн?.. Внлиӗ'ьухнехи йу 
ра „5унӑм-'5унӑм1 сиксе тӑр ^асрах, ыӗншӗн ҫывр 
тӑн-ши. Санӑн калаҫмалла пулӗ“ тенӗ пек йурл 
марши?..

Вилтӗн пулсан та хут страшнӑй сут пулнӑ §) 
^ӗрӗлсе тӑрӑни?

Т)йвашсовет сан ҫин^ен йаланах проҫвиркӑ па 
са, есӗ тепӗр хут ^ӗрӗлсе тӑрассине кӗтет.

Ну сывӑ пул, Хӑрӑк йуман сухӗмӗн^е лаи 
вырг! Песпошник А. Соловйов.



1Лан меншӗн-ши  
пурӑнат ҫ а к  ҫы н й ы ш ш и ?
Манпала

пӗр куппере—
те

§е5 ук,
те

пуп хӗрӗ.
Те

пӗр
ҫектӑ пуҫлӑхӗ,

те
кӑшт...

пуркӑ пуҫлӑ хӗр.

Ростоврян
йермешрӗ те 

хад, те
хӑлхана ҫӗртет.

Пултӑр
стантсӑ,

хӑт расйес— 
мӑкӑр-мӑкӑр-мӑкӑр

ҫеҫ.
Кунӗкунӗпе

вулат.
Лайӑх,

тейӗр,
ку йӑла. 

конешна
на^ар мар.

шухаш ҫук
ана

Ан^ах
^арма.

мӗн вулат?

Пипли,
мӗскер?— 

ҫӗр ҫӑтмаиӑскер!

— Тӗне хирӗҫ теҫӗссем 
шырат,— 

тейӗр
есӗр тем.

Ахад) мар вӗт
йаш хӗрсем

турӑсӑрланаҫ хӗрсе.
Ан^ах 

ку хӗр
хӗрӗхре,

пи^ӗ-куҫӗ
пӗрӗкрех.

Ҫитменяине
нр те 

каҫ
аллисем

хӑлаҫланаҫ.
Апат ҫирӗ,

56Й ӗҫрӗ—
виҫӗ пӳрне

пӗр ҫӗре.
Анасларӗ,

карӑн^ӗ—
«туррӑм,

тет.

каҫар енте...»

П ӗрре>ар,
тӑваттӑ мар,

вунтӑваггӑ

Тата!
картрамар.

вуна

Ҫак
ҫултан та

ларӗши
вакунта?..

Пултӑр
стантсӑ,

хӑт расйес— 
мӑкӑр-мӑкӑр-мӑкӑр

ҫеҫ.
Ҫилентер^ӗ тӗр мана 

ҫав
сӑваплӑ тӑмана.—

Шухӑшларӑм:
хӑш йен^ен

уса пурха
кусен^ен.

Ман
пӗлес^ӗ: 

пурӑнат
меншенши 

ҫак ҫын йышши?

П. Хусанкай„

Автотор йаьейкки!!
Т)ӑваш респуплӗкӗнБе ҫулсӑрлӑхпа кӗрешмелли уйӑх пӗтӗмпе илсен аван иртрӗ. Ав- 

тотор йаБейккисеи ҫулсӑрлӑхпа малалда та "хастарлӑн кӗреш се пымалла.

пекки пуласран сыхлансах тар



(Стсенккӑ*)

Халӑх сутйи. Ҫырмапуҫ йалӗн^н Хӑмпуҫ Ваҫлийӗ 
есӗ пулатӑнн?

Ваҫли. Епӗ.
Сутйе. Сана акӑ мӗншӗн анӑплаҫҫӗ. Манӑн 3-мӗш 

кунӗн^е есӗ колхос трактӑрӗн випттӑллӑ ҫӑраҫҫи- 
не (ҫӑра уҫҫине) вӑрласа киле илсе кайнӑ. Ҫӑраҫҫи 
ҫук пирки трактӑрӑн икӗ кун, ^и хӗрсе суха ту- 
малли вӑхӑтрах, ахал) лзрмалла пулнӑ. Ҫӑраҫҫи 
кайран сан патӑнта тупӑннӑ. Есӗ ӑна сехет тук- 
макки вырӑнне ҫакса йанӑ пулнӑ. Тӗрӗси епӗ ка- 
лани.

Ваҫли. Мӗн?
Сутйе. Санран ыйтатӑп: тӗрӗси проттокколра ка- 

лани, тетӗп.
Вгҫли. Тӗрӗс пул)-
Сутйе. Апла пулсан калаха: мӗн шухӑшпа илсе 

каймалла пулнӑха санӑн ҫав ҫӑраҫҫийе?
Ваҫли. Кирлӗрен илнӗ пуд). Кирлӗ мар йапалана 

кам илет ӗнтӗ.
Сутйе. Сехет тукмакки вырӑнне ҫакса йарасшӑ- 

нах илсе карӑни вара?
Ваҫли. Мӗне?
Сутйе. Ҫӑраҫҫине.
Ваҫли. Хӑшне?
Сутйе. Каларӑмиҫха — трактӑрӑнне. Трактӑрӑн 

франтсуски текен ҫӑраҫҫн пур. Ҫавна.
Ваҫли Тимӗртен тунинеи?
Сутйе. Тимӗртен тунине ҫав.
Ваҫли. Муклашкаллине-и?
Сутйе. Тфу! Мӗн ытлашши калаҫса тӑратӑнха. 

Кала тӳрсх: сехет тукмакки вырӑнне ҫакса йа- 
машкӑнах ҫаклатса карӑни вара паха трактӑрӑн 
паха ҫӑраҫҫине?

Ваҫли. Унта ҫакмасан ӑҫта ҫакасха. Мӑйа ҫак- 
малли йапала мар вӗт вӑл.

Сутйе. Апла ҫавӑншӑпах илтӗн пулат?
Ваҫли. Илссси мсиӗ... Мур илсшшӗ а^исем, сехет 

тукмаккине выд^ама тесе таҫта илсе кайнӑ та, ҫу- 
хатнӑ. Хӑвах нӗлетӗн ӗнтӗ—тукмаксӑр сехст ҫӳ- 
реймест. Вара ҫавна илсе пырса ҫакса йамалла 
пул5ӗ. _

Сутйе. Ана ҫакнӑ хыҫҫӑн ссхе^ӗ ҫӳреме пуҫла- 
ри вари?

Ваҫли. Ҫӳреймерӗ ҫав. Ҫӑмахие силлесе йанӑ 
хыҫҫӑн, пӗр иккӗ-виҫҫӗ шаккаса илкелет те, кал- 
лех ^арӑнса ларат. Трактӑр ҫӑраҫҫи... Ҫӑмӑлтарах 
йапала ҫав вӑл. Унта йурӑхлӑ мар. Кирпӗ^ ҫакса 
йамалла пулнӑ.

Сутйе. Есӗ колхос ^ленӗн^е тӑратӑниха ҫак?
Ваҫли. Епӗ-и?

*) калавне урӑхлатса тунӑ.

Сутйе. Есӗ ҫав.
Ваҫли. Ҫулталӑк ҫитет ӗнтӗ унта кӗни.
Сутйе. Колхосра тӑратӑн пулсан, ма колхоса си 

йен тӑвас терӗнха? Вӗт сан пирки трактӑр ию 
кун ӗҫлемесӗр ларнӑ. Ҫӑраҫҫине илсе кайнкпе ес 
колхоса та, хӑвна та сийен тунӑ.

Ваҫли. Кирлӗ мара калатӑн. Кулак штод) еп 
колхоса сийен тума. Тӑн пуҫ пур вӗт пирӗн. Епе, 
виҫӗ тӑван колхосра тӑратпӑр: епӗ, Мӗкӗте, тат 
Йӑван,

Сутйе. Неушлӗ пӗлместӗн вӑл ҫӑраҫҫи трактӑр 
пӑсса йусанӑ ^ухне пит кирлине. Кайккӑна ҫар 
алпах пӑрса лартмалла мар, ҫӑраҫҫи кирлӗ.

Ваҫли. Вӑл сире мӗн тума кирлине ӑҫтан пӗлм 
пултарапха епӗ. Трактӑрис вӑл ҫӑраҫҫипе темӗс 
кер аппаланнине курнӑ^^ӗ те, мӗнне пӗлмерӗм.

Сутйе. Суйатӑа! Трактӑрис унпа темӗскер ӗҫле 
нине курнӑ пулсассӑн, пӗлетӗнех ӗнтӗ вӑл ҫӑраҫҫ 
трактӑр вад)Д)И кирлине. Ыйтмасӑр илмелле маръ 
5ӗ. Ҫийсн^ен тата вӑл колхосӑн. Вӑл ҫӑраҫҫийе ес 
ҫаклатса кайнӑ пирки, уй ӗҫӗ ^арӑнса тӑнӑ. У 
пек ҫӑраҫҫи!..

Ваҫли. Ай, ун пек ҫӑраҫҫисем претҫетаттӗлӗ 
ҫтена ҫумӗн^е пӗр ҫирӗм те пулӗ ҫакӑнса тӑраҫҫҫ

Сутйе. Вӗсем ҫӑра (самок) вад)Д)И тунӑскерсем 
ку—кайккӑн.

Ваҫли. Ҫавах мари вӑл! Ҫӑраҫҫи тӑк вӑл ҫӑраҫҫ!
Сутйе. Калӑпӑр, сехет ҫумне санӑн тукмак ҫакс 

йаыалла55ӗ, кирпӗ^, йе 5ул татӑкӗ, а е с ӗ ..
Ваҫли. Ей, калаҫатӑн ҫак! Тукмак! Тукмак ҫӗрг 

выртса ҫӳремсстҫкеха вӑл. Ӑна укҫа парса илме.' 
ле. Кирпӗ^и... Хм... Пур^^ӗ те пӗр кнрпӗ^ӗ, кӑма 
ка тӗпне йусанӑ ҫӗре кӗртсе йамалла пул^ӗ. Т))' 
йурамаст. Ҫыххи салтӑнса кайсан, ӳкме пултара 
Пуҫ ҫине ӳксен пуҫа шӑтарса пӑрахма пултара 
Шӑтӑк пуҫпа ҫӳреха вара.

Сутйе. Ҫӑраҫҫи илсе кайнипе колхоса сӑтӑр т\ 
нӑҫкеха есӗ.

Вгҫли. Колхоса сийен кӳме... усал ҫын терӗни 
мана. Ха! Каларӗ. Епӗ пӗтӗм трактӑрне вӑрлас 
кайнӑ пулсан, калама пулӗ5'ьӗ. Пӗр пӗ^ӗк йапали 
не ан^ах илсе карӑмҫке. „Сӑтӑр тунӑ“ тет. Ҫакн 
каламашкӑн мӗнле ^ӗлхӳ ҫавӑрӑн^ӗ саиӑн. Неуи 
лӗ епӗ ун пек ҫын. Куншӑн сана^ сута пама т 
пултаратӑп. Калинин патне шалӑпӑпа кайам. М  
'гӑрҫӑ“. Хе! Ах, пӳрократ! Хм! Ҫӑраҫҫишӗн... 
мӗр татӑкӗшӗн... Тфу...

Сутйе. Вӑл тимӗр татӑкӗ санӑн марҫке, к о л х о с ӑ }

Ваҫли. Епӗ камӑн тата? Колхосӑн мари? Хама 
колхосра хамӑр хуҫа мари?

Сутйе. Хӑвӑр хуҫине пслетӗн пулсассӑн, 
колхоса сӑтӑр турӑн?



у н ӑ н  ъ и р ӗ
Кунсем ҫилтӑвӑл пек хӑвӑрт иртеҫҫӗ. Ӑмӑртупа 

царни55ӗствӑ йӗркине хӑт мӗнле пулсан та пӑхӑ- 
а̂ҫҫех вӗсем.
Ҫапла под)шевикла ҫураки те иртсе карӗ.

— Ех, хад) ӗҫрен пушантӑмха. Ҫуракиие ӑсатса 
атӑм ӑр . Ӗнтӗ тинех кан... Куд^ай!—савӑнса кӑш- 
ӑрьӗ хӑйтӗллӗн Кӗҫтенкки ҫемҫе вырӑн ҫин^е 
;аша йӑваланнӑ пек йӑваланса. Унтан вӑл пӑравус 
;ек хашлаттарса ҫывӑрса карӗ.
Хӗвел ^арӑнма пӗлмесӗр кулат. Хитре хӗр тути 

евӗрлех кулат ун тути. Вӑл хӑйӗн йӗплӗ те пӗ- 
)гекен пайӑркисене пӗр хӗрхенмесӗр ҫӗр ҫине 

ӑкса йанӑ, сапаланӑ. Унпа вӑл тӗы^ене сават. Ҫы- 
йрзкан ҫынсене вӑратас шутпа пулӗ, хӑйӗн йӗп- 
лсене ^ӳре^есен^ен кӳртсе йарса питсен^ен, пуҫ- 
<ан тир%ткре илет.
— Тӑрӑр, тӑрӑр, ма нуыай ҫывӑратӑр? Тырпул 
(ҫтарса кӗме хатӗрленес пулат вӗт, тесе ҫухӑр-

:к каласшӑн вӑл. Ан^ах мӗскер тӑвас... сасси тух- 
(аст ун. Шел. Питӗ шел.
Кӗҫтенкки хӗвел йӗпленине тӳсеймерӗ. Утийа- 

:ӗпе шӑнса хытма пуҫланӑ ҫын пек, пӗркенсе 
1ыртса вилые выртнӑ сысна пек аран-аран маш- 
атса выртат.
— Кӗҫтенкки, ара... тӑр! Кӑнтӑрла та ҫитрӗ па- 

!зн. Каплах ҫывӑрсан йал кулма^пуҫлӗ, тесе йӑ- 
ишшӑн вӑратрӗ Кӗҫтенккине арӑмӗ.

Ей, лӑркаса тӑрат тата. Хад) ӗҫ пур штод^? — 
атах пӗркенсе выртрӗ Кӗҫтенкки.
— Т^ӗр-и-ик... ^ӗриклетрӗ хапха. Йолт сиксе 

щӗ вырӑн ҫин^ен Кӗҫтенкки.
— Тякам мурӗ ҫӳрет тата. Канлӗн ҫывӑрма та 

имаҫҫӗ, тесе ^ортлата ьортлатах кӑмака ҫине хӑ- 
1арса пытан^ӗ.

Ц: *
Ыран-пайанах тырӑ вырма тухмалла. Ырашсем 

[уҫӗсене тайсах хӑйсене выракансене ^унганах 
;ӗтеҫҫӗ.
— Ех, ^ертти, хӑвартрах ӗҫлӗр, хӑвӑртрах„. 

Утарлӑ!—ҫӑварне виҫӗ шит карса пӑрахсах ҫухӑ- 
ат колхос претҫетаттӗл Кӗҫтенкки. Тырпул пуҫта- 
|акан машшинсене йусакансене васкатат вӑл.
Упа пек ӗҫлеҫҫӗ ремонт тӑвакансем! Ҫырмари

шыв пек йухат вӗсем ҫин^ен тар. Утарлӑ йусаҫ 
машшинсене—-ыран тыр вырма тухмалла!

Кӗҫтенкки ҫавра ҫил пек вӗҫтерьӗ Йӑван му^и 
колхоҫнӗк патне.

— Колхоҫнӗксен пуххи тӑвас, терӗ вӑл. Хӑвала- 
ма хушрӗ пухува.

— Сторовӑ, алӑ нырса тытрӗ районтан килпӗ 
прикатир Кӗҫтенккине.

— Ну, мӗнле, тырӑ вырма тухатри?—тӗп^еме 
пуҫларӗ прикатир.

— Курмасни мӗн ремонт пынине,—кунӗпе ^упса 
тарӑхнӑ сассипе ответлерӗ Кӗҫтенкки.

— Пухура калаҫӑпӑр сан ҫин^ен, ун- 5ух ответ 
ты тӑн.. * *

Пуху. Хӗрсе кайсах калаҫаҫҫӗ колхоҫиӗксем.
— Тырӑ вырма пайанах тухмалла. Пирӗн при- 

катӑсем те ҫук вӗтха. Кӗҫтенккине, ку тарана ҫит- 
се те пуху туса тырпул. пуҫтарса кӗртес ыйтӑва 
лартманшӑн хӗртмеллех.

— Айта, пӗрре пуху туса ҫак ыйтӑва сӳтсе йа- 
вас, тесе тахҫанах каланӑ еп ӑна. Ӗлксрӗпӗрх-а-а, 
тет, вӑт, „ӗлкӗрӗпӗр" хад),—тесе хӗрӳллӗн калаҫат 
пӗр сухал.

— Ун вырӑнне урӑх ҫынна ӗҫлеме йуратакан 
утарнӗке суйлас!

— Суйлас!
— Суйлас!—кӗрлерӗ пуху!
Кӗҫтенкки пуҫне, 5ул ҫакнӑ ҫын пек уснӑ. Ку- 

ҫӗсем ун сапаланса пӑхаҫҫӗ.
— Ех, шуйттан кунӗсем, мӗнле нит хӑвӑрт ирт- 

рӗҫха вӗсем?—тесе нумай^ьен шухӑщларӗ вӑл. 
Уитан пуҫне уссах килнелле тухса утрӗ.

Шан-н! пырса ҫапӑн^ӗ урамри пӗр пӗ^^еп пура 
ҫумне Кӗҫтенкки. Вӗлтлетсе ҫӑлтӑрсем выд^арӗҫ 
куҫӗн^е.

— Ха... Кӗҫтенккине мӗн пул^ӗ вара. "^ирлеме- 
рӗ пуд) те?..

— Т)ирлерӗ пуД) ҫав...
— Мӗнле 5ирпеши?
— Ыйӑх 5ирӗпе...

Ха-ха ха!.. кулкаласа иртсе карӗҫ колхоҫ- 
нӗксем.

Колхос претҫетаттӗлне утарнӗке суйланӑ хыҫ- 
ҫӑн, П).икатӑсем уйӑрсан тин ӗҫ вырӑнтан тапран- 
са карӗ.

— Текех кун пек ҫитменлӗх тумӑпӑр, теҫҫӗ кол- 
хоҫнӗксем. Туртуш Вени.

В а ҫ л и .  Ех, апла калатӑн пулсассӑн, пӗлместӗн 
Кӗ пирӗн колхос пурнӑҫне. Хуҫа хамӑр, ҫавӑнпа 
8-1етпӗр. Хуҫа мар. пулсан...

С у т й в .  Апла есӗ колхоса сийен тунӑ айӑпа ху 
;чне йышӑнатӑн?

В а ҫ п и .  Епӗ-и?
С у т й е .  Сӑтӑрлӑ, вӑрланӑ ӗҫ пулнине йышӑнатӑн? 
В а ҫ л и .  Илессе илнӗ те епӗ, ан^ах вӑрлас тесе

щр.
С у т й е .  Йурат! Ларах ӗнтӗ.
В а ҫ л и .  Манӑн киле каймалла. Йысна хӑнана кил- 

пулнӑ^^ӗ. Кил5ӗ пуд .̂
С у т й е .  Ай, ҫук, кайаймастӑн. Сана ернелӗхе тӗр- 

*?не кайса хупӗҫ те, ҫавӑнпа пӗрлех колхосран та 
иаларӗҫ.

С а ҫ л и .  Мӗн?
С у т й е .  Ернелӗхе тӗрмене хупӗҫ тетӗп, тата...

Васли. Ай, тур ҫырлахах! Мӗнле апла? Тӑхтаха, 
тӑхтаха^ Есӗ йӑнӑшса карӑн пуд). Енӗр виҫҫӗн пӗр 
тӑван. Йӑван, сиаььӑт, Мӗкӗте... Мӗкӗте ^ӑиах та 
претҫетаттӗлӗн ^ӳре^исене ^улпа персе ватпӑ^^ӗ. 
Ӳсӗр пулнӑ та... Ҫеппараттар ӑшне тислӗк йарса 
хӑварнӑ^^ӗ. Ӑна...

Сутйе.  ̂Вӗсене те тытӗҫха. Халӗ лар та ӗҫлеме аи 
^ӑрмантар.

Ваҫли. Вот тепе на! Мӗкӗте ашкӑнса ҫӳрет те, 
уншӑн ман ответ тытас пулат. Сутйе пул^ӗи вӑл. 
Ӗлӗк стӑршина 5ухне аванрах^ӗ. Ҫутӑлтӑрса на- 
ра55ӗ те пӗрре пит-куҫран, иртсе те кайа^^ӗ.

Сутйе. Ан ^ӑрмантарса тӑр тетӗп. Ей, ҫак ҫын- 
на илсе тухӑрха.

Ваҫли. Хм! Сут туни пул^и ӗнтӗ ку. Тимӗр та- 
тӑкӗшӗн... Хм! Сӑтӑрҫӑ теҫҫӗ. Колхос ӗнин хӳрине 
татса илнӗ пулсассӑн, калама йурӗ^^ӗ. Ех, пӳро- 
кратсем! Ха! Тфу! П. Кутйӗн.



астӑваспулаТоуринт

1-мӗш нарттин.
—  Ҫак ҫын мӗн 

хӑшлат?
ҫйПБен шу-

—  Вӑл нимӖн ҫнн§ен те шу- 
хӑшламаст.

—  М ӗншӗнха вӑл ипмӗн ҫин- 
Бен те шухӑшламаст?

— Л1 ӗнш ӗн тссен вӑл коппе- 
раттиври пӳрократ,— пуҫ мими 
вырӑнне хутсем  ҫине щанат.

2-мӗш карттнн.
—  Ҫак ҫын мӗн ӗҫлесе тӑ- 

ртнса„пурӑнат?
— Клӗк усламҫӑ пулнӑскер 

вӑл. Халӗ ухутниксемпе ухутаиа

— Мепшси ухутпиксем апа 
ухутаиа илсе кайаҫҫӗ?

—  М ӗнш ӗн тесси  вӑл тир сӳ- 
ме ӑста— „пӗр кайӑкраиах 3-ш ер  
хут тир сӳ се  И4ме“ пултарат.

3 мӗш нартт:4и.
— Кам ҫак ҫын?

К — Лавӑвнӑй комиҫҫи §ленӗ 

Иит паха ҫын.

— Вӑл пахи ӑҫт н паллӑ?

—  Пахаран ӗнтӗ ӑна пайшБӗк- 

сем ш ы раҫҫӗ—ниҫта та тупай- 

маҫҫӗ.

4-мӗш нарттин.
— К у кам?
— Пирӗн копператтивр

тивисткӑ.
—  Мӗнтӗп паллӑ уная 

нӑҫӗ (хастарлӑхӗ)?
— Коп 1ераттив§.’®‘"‘';'

хи вӑхӑтӗнБе активлӑн  ӗ 

лӑн) кӗпе ҫума кайат.
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^ир-ъере мен нурри те-н зо ах  ноооереттарсем

карттии.
~  Кам ку?

Пирӗн копператтив лавк- 
прнкашБӗкӗ. Ҫснӗ йапала- 
Щухӑшласа кӑларпӑскӗр. 

‘опрегтаттӗл.
_ Мӗпле йаиала шухӑшласа 
“Фнӑ халиББен вӑл? 
ӳ  Ҫур минут[а тумалли ӗҫе  
■Ке,хех :умаллц майсем тупнӑ.

б-мӗш кӑрттин.
—  Копператсине ҫывӑх тӑра- 

кан ҫак краштаннн пуринБеп 
ытларах мӗне йуратарах парат? 
Тавар пахалӑхне лайпхлатма-и. 
ӗҫҫыннисене кирлӗ таварсем тӑ- 
ратма-и, йе пӗрле апатланас ӗҫе  
йӗркелесе йама?

—  Ес калаписенБен пурннБен 
ытларах вӑл... купӑстз кукли 
йуратарах парат.

7 мӗш карттин.
— М ӗншӗн ҫах копператтӑр 

колхоспа совхос йенетле пнтпе 

ҫавӑрӑпса тӑрайман?

— ЛТӗншӗн тесен унлн пиБӗ 

шыҫса кайнӑ (флӳс). Шыҫса 

кайнӑ питпе колхос йенелае ҫа- 

вӑрӑпма май ҫук, тет.

8-мӗш карттии.
—  Пирӗп копператтива мӗн 

пуринБсн ытларах кирлӗ? ^

—  Лайӑх шӑпӑр кирлӗ... йу- 

рӑхсӑрсене, йу.хӑнБӑксепе, ҫит- 

меплӗхсене шӑлса кӑлармашнзи.
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тапак
Тапак тенӗ йапала хал)хи вӑхӑтра—ҫитмен та- 

варсен^ен пӗри пулса тӑрат. Ҫавӑнпа та виҫеллӗ 
парса пыраҫҫӗ тапакне те. Тапак вӑл пур ҫынна 
та лекмест, илейменнисем пӑшӑрханаҫҫӗ,—памаҫ- 
ҫӗ, теҫҫӗ. Патшалӑх ҫавӑнпа та тапак „тавлашӑв- 
не“ пӗтерес тесе ӑна ытларах лартса тума тытӑн- 
5ӗ. Тапак акма кащни колхоса, йала контроллӗ 
5ыхвӑрсем па^ӗ. Йеҫли ҫав ^ыхвӑрсене акса хӑ- 
варсан, пирӗн килес ҫул тапак та ҫителӗклех пулӗ 
тесе ӗмӗтленетпӗр.

Ҫакнашкал контроллӗ ^ыхвӑра Хӗрлӗ^утайри 
райплан Анат-Кӑмашари „ 1-мӗш май“ колхоса пӗр 
теҫеттин парат. "^ӑнах та кӑна акса хӑвармаллах 
ӗнтӗ. Колхос та куншӑн ^хӗпӗртерӗ. Ан^ах пӗр 
хуйхӑ—тапак вӑрри ҫук. Ӗҫ ҫакӑншӑн тытӑнса тӑ- 
рат. Колхос пуҫлӑхӗ ҫак ӗҫ пирки Хӗрлӗ^утайри 
копсойуса, райколхоссойуса, тата ытти ҫӗре те 
ҫитет.

— Сирӗн тапак вӑрри пури, —ыйтат колхос пуҫ- 
лӑхӗ.

— Ах, ҫук ҫав!
— Сирӗн те тапак вӑрри ҫук пулӗ ҫав!
— Ҫук ҫав, илсе килмен.
Колхос пуҫлӑхӗ миҫе ҫӗре ҫитмерӗ пулӗ, пур 

ҫӗр,те те „ҫук“, „ҫук“ тенӗ сӑмах ан^ах илтӗнет.
Ӗҫ тухмарӗ. Таврӑн^ӗ вара килелле. Таврӑнас- 

си таврӑн^ӗ таха, ӗҫе унпах пӗтерсе лартма йу- 
рамаст (тепӗр оппортунисӗ пулсан пӗтерсӗ лар- 
тат), ыранах тапак вӑррине акса хӑвармалла, атту 
вӑхӑт иртсе кайат. Вӑрлӑх ҫукки тарӑхтаратха.

Авӑ пӗр кар^ӑк тӗрлӗрен пах^а вӑррисем сутса 
ҫӳрет.

— Ей, кинемей, санӑн тапак вӑрри пури?
— Пулмасӑр! Пур, пур!
— Мӗн 5ул?
— Кашӑкӗ пӗр тенкӗ.
— Ах, ытла хаклӑ ҫав.
— Прӗксӗр мар,—кар^ӑк хӑйаккӑнах кайса ӳкрӗ.
Ним те тумалли ҫук, илес пулат хаклӑ хакпах.

Райкопсойус ҫине шанса пулмӗ. Унсӑрӑп план ту- 
лаймаст. Ҫапла вара кар^ӑкран вӑрӑ илсен, кол- 
хос ҫав кунах панта ҫине акса ху^ӗ.

Майӑн 24-мӗш ^исли ҫитрӗ.
Колхосӑн панта ҫин^и тапак йаштах шӑтса тух- 

рӗ. Пур колхос халӑхӗ савӑн^ӗ.
Хӗвел хӗртмеллипех хӗртет. Пур ҫӗршыв, тавра- 

ри вӑрман симӗс тумпа йешӗрет.
Колхос халӑхӗ панта ҫин^и тапака 1 кектар ҫӗр 

ҫине куҫарса лартат.
Ҫапла тапак лартнӑ ҫӗре пӗр ҫын поссылккӑ 

йӑтса пырса, колхос претҫетаттӗлне тыттар^ӗ. Ун- 
на пӗрлех пӗр тӑваткал хутне те па^ӗ. Колхос 
пуҫлӑхӗ хутне малтанах илсе вуларӗ. Ак ҫапла 
ҫырнӑ;

„Председателю Н.-Кумаш енскою колхоза.

Соиасно райплан на вас возлагается произ- 
водить загладку табачной разгладку в парнике 
ггод личной ответственноети претҫетателя в 
кратчаагиий срок произвссти. Цосле рассадкой- 
жс будете обсспечивать ближайшие селегте.

Старший агропом Г К С  Т. Кудряшов".

Колхос пуҫлӑхӗ ҫакна вуласан питӗ хӑраса тӗ- 
лӗнсе тӑ^ӗ! Унтан хутаҫне уҫрӗ. Кунта тапак вӑр-
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ри, 5 кӗрепенке нулӗ. Ҫакна курсанах колхос пуҫ 
лӑхӗ йӑл кулса йа^ӗ.

—  М ӗихыпар тата?— ыйтрӗпӗрколхоҫнӗкӗпырса.
— Йеҫли епӗ малганах кар^ӑкран тапак вӑрри 

нлсе акман пулсан, райкопсойус ҫине шаннӑ пуд. 
сан, епӗ ответ тытаттӑм^^ӗ,—терӗ.

Капла каласан леш колхоҫнӗк те хутне тытса 
вуларӗ.

— Ей, терӗ вуласан, ман хамӑн старши акроно- 
ма Кутрашов вырӑнне кӗрес пулӗ, терӗ.

— Ҫук,—терӗ колхос пуҫлӑхӗ, — есӗ ун вы- 
рӑнне ан кӗр, вара Кутрашов ахалрен шалу ҫисе 
пурӑнаймаст ес кӗрсен. Хали^ьен вӑл пирӗн пата 
килсе те пӗр токлат та туса паман, терӗ колхос 
пуҫлӑхӗ. Вӑл каллех тапакне лартма тытӑн^ӗ. Кол- 
хӗҫнӗксем пурте ӗҫре.

Акроном Кутрашов колхоса пымӑ хӑраса по- 
сылккине ҫынран парса йанӑ. Хӑй Кӑмаша улӑхӗн- 
5е кайӑк кӑвакалӗсене персе ҫӳрет. М. Фетӑрӑв.

П свӗҫ хуйхи.
Ҫурхи ӑшӑ кун. "5 ӑкӑт пек шурӑ йур кулакан 

хӗвел ӑшшин^ен вӑтанса ирӗлет. Шывланма пуҫ- 
ланӑ ҫул тӑрӑх исвӗҫ тийенӗ ҫунасене лашасем пӗ- 
тӗм вӑйӗпе туртаҫҫӗ. Исвӗҫ муклашкисем, хӑйсене 
ҫӗре ҫемҫетме илсе кайнине кура, хӗпӗртесе ан^ах 
ныраҫҫӗ.

— Ҫӗре ҫемҫетме илсе кайаҫҫӗ вӗт пире, -тет 
пӗр мӑклашки тепӗрне.

—- Хрес^енсен^еи ыр йат илтетпӗр. Тырри аван 
пулсан, тав тӑваҫҫӗ пире,—тет тепӗри.

Йала илсе пырса, исвӗҫе путка алкумне тӑкрӗҫ
— Шыв та кӗрӗ кунта!
— Тавай типӗрех вырӑн!—тесе те ҫухӑркаларӗҫ 

исвӗҫ мӑклашкисем.
Ан^ах вӗсен сассине никам та илтекен пулмарӗ
Тепӗр 2-3 кунтанах шыв йухма пуҫларӗ. Путка 

алкумне шыв кӗрсе исвӗҫе, йӗпетрӗ.
— Ӑй-й! Ҫӑлӑрах! Шыв! Йӗпенетпӗр! -  ҫухрат ис- 

вӗҫ, ан^ах сассине илтекеп ҫук. Пырса та пӑх 
маҫҫӗ.

— Акрономӗсем гемшӗн килсе те ӑнлантармаҫ 
ҫӗ. Тен хрес^енӗсем типӗ ҫӗре куҫарӗҫ. Хад) пӗ 
тетпӗр ӗнтӗ. Никама пӗр усӑ кӑтартаймасӑрах пӗ 
тетпӗр!

Шыв та йухса пӗтрӗ. Исвӗҫ йӗп-йӗпех. Тӑррин 
5С ан^ах пӑртакҫӑ йӗпенмесӗр йулнӑ. Ӑна 4-5 ҫьп 
пырса илсе кайрӗҫ. Йулашки выртса 'йул^ӗ. У* 
ҫине ҫавӑрӑнса та пӑхмаҫҫӗ. Хытса лар^ӗ исвӗҫ 
Макӑрат.

Пӗрре путка алкумӗн^е пуху пул^ӗ. Исвӗҫ( 
путка умӗн^и шырлана тултарма йышӑн^ӗҫ. Кӗре 
ҫесем илсе тухрӗҫ. Шырлана тултар^ӗҫ. Ҫ и й е л с  
тӑпра витрӗҫ. Халсӑрланнӑ исвӗҫ пайаи та ҫ а в а н  
тах, Шӗнер путки умӗн^и шырланта (Ҫӗрпӳ Р 
хуйхӑрса выртат.

— Акрономсем килсе ӑнлантармарӗҫ. Ӑнлантар 
марӗҫ. лнлантарнӑ пулсан хрес^енсем типӗ ҫӗрте 
усрӑ55ӗҫ. Халӗ вырт кунта. Никама усӑ параи 

марӑмӑр.
Исвӗҫ хуйхӑрнине итлекен В—и



црӗккӗн ӗмӗтление ирӗк памаҫҫӗ

Сӗн^ел йалсовет ^ленӗсем (Аксу р-нӗ, Тутар 
)еспл.) х а р к а м х ӑ й  ӑ ш ӗ н ^ е ,  ҫемҫе ^ӗрисен- 
ҫе, тӗрлӗрен тӗрлӗ ӗмӗтсем усраҫҫӗ. «Хӗрӳллӗ ка^- 
5ӑ»—претҫетаттӗл Ҫтеппанӑв, вунҫи^ ҫулхи ка^^ӑ 
кар, пӗр-иккӗ авланса курнӑ ҫын, хӗр кӑтрипе, йе 
лӗрене ҫин^е хӗрпе ^ӗвӗлтетсе ларнипе кӑмӑлне 
гӑрантараймаст. Емӗтсем унӑн ҫӗкленеҫҫӗ ҫӳле. 
Иӑшӑрлану ӗмӗ^ӗпе пӳлӗннӗ Ҫтеппанӑв, паллах, 
амур ҫуна^ӗсемпе вӗҫет; куҫ умӗн^е сатанисем 
унта 25-мӗш 5ислана тултармалли плансем, ҫав 
вӑхӑтрах айван ^ӗре 25-мӗш ^ислана авланас пла- 
и ӗлкӗртейменнине систерет. Пӗр-пӗр справккӑ 
;ине алӑ пуснӑ 5ухне ҫӳхе туталлӑ хӗрпе САКС 
кӗнеки ҫине васкаса алӑ пусасси аса килет. Мӗн тӑ- 
вассу пур? Совет влаҫӗ утӑмӗсем—темшӗн Ҫтеп- 
йнӑв 5ӗри тапписемпе килӗшсе пымаҫҫӗ. 3000 тен- 
кӗ халӑх ҫин^и парӑма виҫӗ кун хушшин^е пуҫ- 
йрса пӗтермелли йӑла си ксетухнӑ. Савнӑ хӗре 
тарлӑ ӳкӗтленӗ тапхӑрта—РӖК-ран утарлӑ при- 
;атӑ ^автарса килет. Ҫапла пӗьӗк етем ӗмӗ^ӗсем 
пысӑк ӗҫсем айне пулса лап^ӑнса ҫӳхелеҫҫӗ. пеп- 
,1е,5 ӑтас?

Нахла^кин (йалсовет ҫекрегтарӗ) ӗмӗ^ӗсем тӗр- 
,1ӗ арӑм шухӑшӗсемпе ^арӑнмаҫҫӗ, тата ҫӳлерех 
(ӗкленеҫҫӗ. Тӳррипех каласан вӑл мӗн пур ҫӗр 
иньи ӗҫсене (тӳлевсене тӳлессине те) хӑварса пӗ- 
,1ӗт ҪИН5И ӗҫсем ҫин^ен пӑшӑрханат, тӗрлӗ „ҫы- 
ш лӑ“ ӗмӗтсене пӑрахса... антихрис килессе ӗмӗт- 
.генет. Антихрис миҫе мӑйракаллӑ пулассине те 
вӑл тӗплӗнех пӗлет.

Иалсовет ^ленӗсен (претҫетаттӗлпе ҫекреттар- 
ар пуҫне) ӗмӗ^ӗсем тата ҫӳлерех ҫӗкле г нӗ, ҫавӑ*‘‘

йалсовст Бленӗсем майӑн 5-мӗш §ен, РӖК-ран прикатӑ ки- 
лиББен, пер патшалах тӳлевӗсене те тӳлесе татман.

(„Пурӑнӑҫ хӗлхем ӗ” йатлӑ ҫтенхаҫатран).

па тата харушӑрах. Ҫӳлтипе аташакан ҫекреттарӗ 
колхоҫнӗксене айакри тамӑк сӗнет пулсан, йалсо- 
вет 5ленӗсем вӗсен вал)Л)И ҫӗр ҫин^ех тамӑк ха- 
тӗрлеҫҫӗ.

Есир, айвансем, колхос тӑвас ӗҫе комуниссем 
пуҫланӑ тесе шутлатӑр пулӗ, а^ап^алла ан ӗненӗр, 
колхоса ӑна ӗлӗкхи улпутсем тӑвасшӑн тӑрӑшаҫ- 
ҫӗ, тесе хӑратаҫҫӗ тӗттӗм кар^ӑксене.

Ҫакӑн пек кӑшт кайарах йулнӑ ӗметсемпе тӑ- 
ранса пурӑнаҫҫӗ, тӗрӗсрех каласан, пурӑнаҫҫӗ ку 
вӑхӑт^ен вӗсем. Вӗсем кӗтнӗ ахӑрсамана прикатӑ 
йевӗрлӗ пулса кил^ӗ. Ирӗксӗрех, вӗсен ӗмӗ^ӗсене 
татса, парӑмсене пуҫтарассине астутар^ӗ, тата— 
колхосшӑни, йе хирӗҫи? тесе умӗсене ыйту лартрӗ.

Хау1ӗ ӗнтӗ йуратнӑ ӗмӗте татса ҫавӑн ҫин^ен 
шухӑшламалла. Ҫук! Ирӗккӗн ӗмӗтленсе манӑҫма 
та памаҫҫӗ. Имки.

Лутра кӗпер.
— Маслӑ варӗн^е кӑҫал ҫӗнӗ кӗпер турӗҫ те, 

теме пите лутра курӑнатха?
— Сан куҫа ан^ах, Семен хӑта, лутран курӑнат 

пул)?
— Ҫук, Иван ПИ556, пӗгӗм халӑх лутра тунӑ 

пирки упкеленет.
— Мӗнле апла пулнӑ вара?
— Вӑл ҫӳлерех пулмалла пулнӑ, та, хай технӗ- 

кӗ лутра та, кӗперине те хӑйӗн „лутра“ пуҫӗн^и 
планпа тунӑ.

Онекин.

р ,  ҫук, татах ҫук
Ҫӗрпӳ
Райколхоссойусӗ, 
Кахалсен^ея ес 
Чӗртен пӗр тусӗ.
Еп санпала калаҫамха,
Санӑн питна к ӗҫ ҫе  ҫӗлем ха.  
Еуратни?
Еуйатни?
1̂ӗраки ҫитет те ак,
1итет.
^амппанине тухм аш кӑн  
°ӑл ьӗн ет .
Ц а х  е с ӗ  т у й м и й е х  
Ҫывратӑн,
^олхоссене к ӑтар тусем  
'амастӑн.
[имӗнле план та ҫуккӑ. 
?йӑх ^ӑпти 
ипаттӑр ту.§ккӑ.
Ҫчтет каллех 
^ырпул пухас 
[эмппани.
с̂ӗр ӗҫе тухма 

1%тлани?

Ҫук, конешнӑ, ҫуккӑ.
Ку таран55еп хал)
Нимӗн те туман. 
Машшинсене йусама 
Тапӑҫман.
Ҫӗннисене сахал 
Кӳреттӗр темшӗн. 
ПоД)шевикла нуласран 
Хӑраттӑр темӗн.
48 машшин кӳмелле*) 
Пулнӑ,—
Ҫуррине ҫех есир 
Пурнӑҫланӑ.
Колхоссем уйа 
Тислӗк тӑкмаҫҫӗ— 
Сирӗнтен темскер кӗтеҫҫӗ, 
11000 тоннӑ ҫех 
Кӑларнӑ.
Ирхи ҫӗртме тума 
Йӑлтах маннӑ. 
Колхоҫнӗксем ҫтелш^ӗнӑна 
Пӗлмеҫҫӗ.
Кам мӗнле, ҫавӑн пек 
Ӗҫлеҫҫӗ.

Тӗлӗнтерен,
Ҫӗрпӳ райколхоссойусӗ,
Тимӗр шапалла 
Утакаысен тусӗ!
Сана куншӑн епӗ 
„Капкӑн“ран йӗнлӗ 
Ҫӑмах сӗнетӗп.
Ҫӑмах ҫн-ха, ҫинипе 
Тӑраиӑн,
ПоД)шевикла хӑвӑртлӑхпа 
Ӗҫе тӑрӑн.

Малкай.

*) Ҫӗрпӳ райколхоссойусӗи ийунӗп 
5-мӗш  §ислисенБИ ҫветенисенБен.



Крылов шЗни кӑмаш комсомол йзБейкки (Патӑрйел районӗ) халӑх укҫа-тенкнне пухас тӗлӗшпе 
инмӗн те ӗҫлемен. Хӑй ӗҫлемен пулсан та отБотра ӗҫлерӗмӗр тесе ҫырнӑ.

Сухалакан вӑкӑр мӑйраки ҫине ларнӑ шӑна:—Епӗр те суха тӑватпӑр..

ҫекреттар— телефонист
Хӑш пӗр р ай ӗҫ 1ӑвком ҫекреттарӗсен телефоппа 

ҫветенисем  парсах ӗҫ кунӗ иргет.

Райӗҫтӑвком ҫекреттарӗг—Ан килха, теле- 
фонпа калаҫмалла. 

Колхоҫнӗк:—Телефонпа калаҫатӑн та, ман- 
па хӑҫан калаҫӑн? 

Райӗҫтӑвком ҫекреттарӗ:—Телефон лини пӑ- 
сӑлсан. Унъъен вӑхӑт ҫук.
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А п а г-ҫи м ӗҫ  пӗҫермелли кӗиеке.
(Ӗҫ ҫинпув пӗрле апатланмалли столовӑйсем вал /̂̂ и).

Т)ӑн-5ӑнах тутлӑ, сӗтеклӗ, хаклӑ мар апат пӗ- 
ҫерес текенсене, ҫаксене кашни кунах туса пыма 
хушатпӑр.

Сивӗллех ҫимелли апат. Пӗрле апатланас ӗҫе ^ӑр- 
мав кӳрекен сӑтӑрҫӑсене, йут елементсене хыҫалти| 
ҫухин^ен йарса илсе, тапа-тапах пӗрле анатланас 
ӗҫе йӗркелекен вырӑнсен^ен сирпӗнтерсе кӑларса 
тӑрат. Вӗсен хӗрлӗ хупписене шуратса тасат. Шап- 
шурӑ пулса кайи55енех силлесе тӑрса, сивӗ вырӑ- 
на кайса тӑрат (Арханкӗлск ҫывӑхӗн^и Соловетск 
утравне, йе урӑх ҫӗре). Пиҫсе ҫити^ьенех ҫав сивӗ 
вырӑнта пӗр хускатмасӑрах тытма кирлӗ (5—8 ҫул 
хушши).

Вӗри апат. Пӗрле апатланас ӗҫе йертсе пыма 
хушнӑ тӗрлӗрен оркӑнсене ил. Темиҫехут^ен шыв- 
не улӑштара-улӑштара тӑрса, вӗсен «шӑммисене» 
май пур таранах вирлӗн ҫуса тух. Лайӑхрах пӑ- 
рӑҫласа, лайӑхрах тӑварласа ӗҫҫыннисен криттӗкӗ 
вутти ҫине ларт. Вӗреме тытӑнсан,—йашки ҫине 
тухнӑ кӑпӑк манерлӗ кирлӗ-марлӑхсене кашӑкпа 
пухса илсе лаххана тӑк. Капла тунипе те пӗрле 
апатланас ӗҫ ҫине хӗрӳллӗн (вӗри) пӑхни палӑр- 
мас-г пулсассӑн, пуҫне улӑштар та, каллех хӑватлӑ 
рах пӑрӑҫпа йурварла.

Шарик (шаркку). Апат ҫийес текенсене ил те, 
«пӗрле апатланас ӗҫе» те тӑвас, тетӑвас м а р »  йат- 
лӑ кӑмсӑкран (кӑвакарни, шӑрка) тасатса хур. Сил- 
ле лайӑхрах, активнӑҫ (хастарлӑх) ҫӗпрнне йарса 
ларт. Вӑйне (енеркине) вӗретекенех ту та, сам ок- 
риттӗк кӑварӗ ҫине ӑшалама ларт (хӗрели55сн> 
Вара тутлӑ апат пиҫсе ҫитет, ҫимелле те пулат. 
Ҫавӑн пек пӗҫерсе хатӗрленӗ апатӑн тути те  ̂ ла-
йӑх, сӗтекӗ те н у м а й ,  х а к ӗ  т е й ӳ н ӗ  п у л а т ,  теҫҫӗпи-
рӗн пӗрле апатланас ӗҫе йӗркелекен х ӗ р л ӗ  по- 
вӑрсем. Сам—ав.



ъере ӗҫ кирлӗ
Хӑшпӗр комсомол ГшБейккисем вӑхӑта калаҫсах 

иртереҫҫӗ, ӗҫӗсем  курӑнмаҫҫӗ.

— Ну, йулташсем! Еххӗм, еххӗм,—комсомол ҫск- 
реттарӗ пырӗн^ен темӗскер кӑларасшӑн пулса тӑ- 
сарах ӳсӗркелерӗ те, калаҫма тытӑн^ӗ:—вуникӗ 
ҫынтан гӑвагтӑшӗ килнӗ. Пурте пухӑнасса кӗтсе 
тӑрсан, епир хӗллеь^ен те сопрани тӑваймӑпӑр... 
Сопранийе уҫӑлнӑ тесе шутлӑпӑр... Иван! '^еретпе 
претҫетаттӗл иулма пайан сана тнвет.

Суйланӑ претҫетаттӗл вырӑнне лариь^енех йа- 
^ейккӑ ҫекреттарӗ кун йӗркине калама пуҫларӗ.— 
Пӗрремӗшӗ—патшалӑх тулашӗн^и ӗҫсем; иккӗмӗ- 
шӗ те ҫавах; виҫҫӗмӗшӗ—тӗрлӗрен. Йышӑнатпӑри 
ҫак кун йӗркине.

Кун йӗркине йышӑнсан сӑмах ил^ӗ йалти тип- 
ломат-—Кӑштӑркки Вацукӗ. Ҫак токлат тӑвас ӗҫе 
парӑннӑ активиса иртнӗ ҫулсен^е '^емперлена ҫи- 
не тӑрсах вӑрҫнӑран „'^емперлен тӳрри“ тесе ху- 
шамат панӑ^^ӗ. 'Гуемперлен ӗҫӗсене хурла хурла 
ӑпа ('5 емперлена) вырӑнтан кӑларттарса ӳкерт- 
терсен, Кӑштӑркки Ващукӗн токла^ӗсем хӗрӳлӗхӗ- 
сене ҫухатрӗҫ. Франтсире, министӑрсем астуса ӗл- 
кӗрме ҫук, ьас улшӑнаҫҫӗ, Керманин^е каллех,— 
ҫавӑипа Ва^ьук тахҫантанпах токлатсен^е уйрӑм 
ҫынсене хӑртма пӑрахса, мӗн пур тӗн^ери пур- 
шуаҫийе шӑмми-шакки мӗнӗпех суйлат. Пайан та 
несӗпсӗр пуршуйсене йатласа ил^ӗ, вӗсем криҫӗс- 
ран тухаймассине шантар^ӗ, пӗр ик йӗплӗ сӑмах 
ҫӑварӗсене хыптар^ӗ те, тарланӑ питне кӗпе ҫан- 
нипе шӑлса илсе, вӑрӑммӑн сывласа, сӑмах пӗтрӗ, 
терӗ те, йерипе вырӑнне лар^ӗ.

Токлат пӗтсепех йа^ейккӑ ҫекреттарӗ вырӑпӗп- 
Ъен йерипен ҫӗклен^ӗ. Ывӑннӑ питкуҫӗ ҫине пӑх- 
сан кун^ҫин^ен тахҫапах илтнӗ, виҫӗмҫулах йӑ- 
лӑхтарнӑ,—тесе ҫырнине вулама пулат.

Пурте ӑнланатӑр ӗнтӗ... Атӑр пӗрмайах пре- 
нийе куҫар. Кам калаҫас тет?

Калаҫас тейекен ҫук: те пурте ӑнланнӑ, те са- 
мокриттӗккӑ сарман пирки тӗньери кӑпитал ҫит- 
менлӗхӗсене кӑтартма вӑтанаҫҫӗ, те прени уҫса 
хӑйсем ним те улӑштарма пулмассиие сиссе, пра- 
виттӗлствӑ ҫине шанса тӑраҫҫӗ,—пӗлместӗп мӗн- 
шӗп тӗр, ан'Бах ҫакӑн пек паҫҫивнӑҫ йаьсйккӑ ҫек- 
реттарне тарӑн шухӑша^ йа^ӗ. Нумай'5'Бен ҫекрет- 
тар тарӑн шухӑшӗ тарӑн ҫӗрте ишрӗ. Сасартӑк 
унӑн куҫӗ ҫулланса темӗскер, вырӑссем каларӑш- 
не, кениал)Нӑй шухӑш хӗлхемӗссм сирнӗте пуҫла- 
Рӗҫ. Ҫавӑнтах вӑл тӑ^ӗ те урайне нӑрҫа сапаланӑ 
пек сапала пуҫларӗ. Пайтах вӑл каларӗ: кӑпитала 
та тивмесӗр хӑвармарӗ, сылтӑм сулӑн^ӑкне те 
айаккин^ен ^ышрӗ, сулахайне те ҫилхнн^ен туртрӗ, 
пулашкинБен темӗскерле пултаруллӑ сасӑпа: епӗ 
ҪУР сехет калаҫрӑм. Высыва'г тӑватӑп хам пекех 
ҪУР сехет калаҫма йулташ Йуманӑва, тесе ху^ӗ.

Мӗскӗн Йуманӑва сӗтӗрсе икӗ вут хушшине 
‘[Уртсе ху'5ӗҫ: пӗр йен^ен „высӑва“ йышӑнмасан 
“омсомол йатне ҫӗртетӗн, тенӗр йен^ен тем тӗрлӗ 
пуҫ^мимине 5ӳхесс пӑрсан та, пӗр «тарӑн» шухӑш 
та йухса тухмаст. «'Гарӑн» шухӑш кӗтсе тӑма вӑ- 
*пт ҫуккине пӗлсе, Иуманӑв асне ил^ӗ пӗлтӗр «Ле- 
ппнисӑм кӗнеки» ҫин^е криҫӗссем ҫин^ен вӗрент-
ине, Криҫӗса тымарӗнрен пӑхса ҫутатса панӑ пул-
пн та, ҫур сехете пилӗк минут тултарайманнипе.

копператси суйлавӗ умӗн
Тӗрлӗрен таварсем пухса хатӗрлес ӗҫ "^ӑваш 

респуплӗкӗнБИ потрепкопператсинБе тӳ см еҫу к й а -  
пӑх пырат (,.Канаш“ хаҫатран).

— Ӑҫта ҫуханӑ ку наккас?

Пайан-ыранах.
— Сирӗн йалсовет хӑҫан ҫулсене йусама тытӑ- 

на'г.
— Йалсовет претҫетг.ттӗлӗ райӗҫтӑвкома кайнӑ 

5ухне лаши-урапи мӗнӗпех ҫырмана кӗрсе ӳксен.
Нан.

ҫекреттар йенне хӑйусӑр нӑха-пӑха, хӑй йулташне 
Петӗре ҫаплах ҫур сехет калаҫма 'Бӗн^ӗ.

Лаптӑк сӑмсаллӑ Петӗр нумай шухӑшласа тӑма- 
рӗ; тӳрех вӑрман ҫнн^ен, улӑх ҫин^ен—шӑп^ӑк 
йурри пек тӑсрӗ. Ку пӗр сехет те калаҫма хатӗр 
пул^ӗ, аи^ах ним тӑва пӗлмен пуху ҫур сехетрен 
5 зр5 ӗ.

Ҫапла тӑватӑ ҫынтан пӗри те калаҫмасӑр йул- 
марӗҫ.

Ҫекреттар савӑннӑ. Маншӑи ун пекки шухӑшла- 
са кӑларассн ним те мар, тесе савӑннине палӑр- 
тасшӑн мар та, ҫапах, мӗнле каламалла, куҫлӑ 
ҫын курат.

Халӗ ӗнтӗ ҫекреттар вирлӗ калаҫакансен^ен утар- 
нӑй прикатӑ туса хурас тет, вӗсене тата ӑмӑрту 
йӗркипе ӗҫлеттерес тет. Прикатӑ туман-таха, ҫя- 
пах ӗҫсем аван пыраҫҫӗ... Калаҫаҫҫӗ... Епли.
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Х Ш й / с а н с л / м ^
■5ӑтакан хут.

Хут пурне те ^ӑтат. Пӗр сӗтел хушшин^е пӗр- 
ле '5ей ӗҫсе ларакан арӑмна:

— Арӑм! тепӗр курка ^ей тултарса парха, тесе 
саппискӑ ҫырса панине те ^ӑтат.

Ҫак айалта кӑтартнӑ Вӑрнарти фссфорит савӑ- 
5ӗн тиректӑрӗ патне хӑйпе пӗр пӳлӗмре пекех 
пӗрле ӗҫлесе ларакан савком претҫетаттӗлӗ Никко- 
лайӗв ҫыру йанине те ^ӑтнӑ хут:

„Дирекгпору завода Тарасову.
По заявлению Кузъмииа П вапа по закупке се- 

по В и  котсируетесъ с Р аз Партии ПИУ ,  удер- 
жя на 2 5  К0 1 1 . за  пуд с?по, ,нто является по- 
литичрским прсступлением с Ваш ей сторо- 
ны в Совотскнх предпргглптях. Предупреждая 
об этом второй р а з  (е первый р а з  был на угле 
со второны Виталина) зараиее, дальнетие.м при 
гговнгорение такого безобразия, такой безобразной 
отиошвнии израсходование Государетв. средства, 
Нами будпп ггередан в Народпый суд, под лично- 
м у Вашему адресу. Нри.мите к сведению.

Нред. об‘един. ФЗЕ 31. Николаев^.
— Ӑнланмалла марҫке сапписки!
— Ӑнланмалла мар пулсан та, йурӗха, тенӗ ӗн- 

тӗ Ннкколайӗв йулташ.—Ӑнланмалла маррине ^ӗл- 
хепе каласа ӑнлантарма та пултаратӑп. Хире-хи- 
рӗҫех ларатпӑрха...

Утарнӗксем пуръиха пирӗн.
Унта хут. Кунта хут. Хутсӑр мӗнле пурӑнан. Ун 

та хут. Кунта хут. Хутсӑр мӗнле йертсе пыран. 
утарнтксене. Отношени, проттоккол, отношенц 
Утарнӗксене-йертсе пыни ӑҫта? Хут ҫин^е. Ху  ̂
ӑҫта? Акӑ; 49919-мӗш номӗрлӗ отношени? Утарнӗк 
сем ӑҫта, миҫе, камсем? Акӑ 49919-мӗш номӗрл 
хут. Ӑна епӗр хулари кашни месткомах йанӑ. От 
ве^ӗ килсен, калама пултаратпӑр. Унта хуг, кунт 
хут... Йертсе пырасси хут ҫин^е.

М Е С Т К О М У  Р К И .
С получепием сего не позднее 3 июня с. г. просьб 

сообщ ить в срочном порядке состоят-ли ударниками ука 
занные ниже члены и кандидаты горсовета работающи 
(уч-ся) в учреждениях (учеб. заведениях...» (малалла х) 
шах^аБӗсене кӑтартнӑ).

Секретарь горсовета
Делопронзводитель Кузьмнна.

Ун'га хут. Кунта кут. Утарнӗксем хушшин^е ӗҫ 
лемен Шупашкар хулин аслӑ советне тӑвӑр выр" 
на ,Капкӑн“ ҫак кӗтессине кӗртсе лартатпӑр.

1200 пӑт ҫӗрулми.
„Пӗкӗ“ ҫыра'г:

„Пионер“ йалхуҫалӑх ертелӗ иртнӗ кӗркун- 
не 1200 пӑт ҫӗрулми пусӑ ^авса ху^ӗ. Халӗ 
ҫӗрулмийӗ ҫӗрсе кайнӑ (пусснне сывлӑш тух- 
малли шӑтӑк тумаиран).

Правлени ^ленӗсене пурне те ҫав ҫӗрсе кай- 
нӑ ҫӗрулмипе тӑрантарса усрамалла, тет.

Ҫийес ҫук ӑна вӗсем. Тем парсан та ҫийес ҫук 
аплипех. гтӗплӗ ҫӑмах хураннс йарса пӗҫерсе пар- 
сан, ҫийӗҫ... Ирӗксӗрех ҫийӗҫ.

Ҫын ҫийекен ҫын.

Кам ӗҫӗ-ши?
Хӗрлӗхен ҫырат;

Мӑн Хураҫка йалӗҫтӑвком ҫыруҫи (Тута 
кас районӗ) Туртышии А., партти кӑнтитат 
ҫак айалта кӑтартнӑ йулташсене, йалти кулг 
арӑмӗсем вӑрҫса ҫисе йарасращ хӑтарас ма( 
па, ҫакӑн йышши справккӑ панӑ. 

с  п Р А В к А.
Дано сие кр-ки Ш аландаева Анна, Иванова Мзтрен 

Петухова Ольга о  том, что они членом Союза Воннс 
вую щ их безбожников ве являются.

Секретарь СИК‘а А. Туртушин.

Хӗрарӑмсем хушшин^е тӗне хирӗҫ ӗҫлесси унӑ 
ӗҫ мар. Такам ӗҫӗ ӗнтӗ? Справккӑ парха, Турт' 
шип йулташ, ун ҫин^еи—кам ӗҫӗ вӑл?

тӗшмӗшлӗ пӗъьӗн хуҫалӑхлӑ ҫын
Епӗ йумахра ҫын ҫийекен ҫын пур тенине илт- 

иӗ5'5ӗ. Хӑлхана кӗрсен куҫа килет тенӗ пекех ман 
ку ҫыниа хамӑнах курмалла пул^ӗ.

Ку Йулашри (Ҫӗрпӳ р.) вӗрентекен Й. Йаккӑв- 
лӗв пулнӑ мӗн. Вӑл ӳссӗрпе йалти активисткӑ 
Е. Ҫтеппанӑвӑ нӳрнине ^ӑмласа татсах илнӗ. Ҫтеп- 
панӑвӑ халӗ те пул^нитсара вырта'Г. Суха тума 
100 тенкӗ парса ҫынна тытнӑ.

Хӑрушӑ ку у5итлӗрен, вӑл пурӑнсан, пурӑнсан 
ҫынсене кӗлеткипех ҫиме пуҫлӗ. Ӑна „Капкӑн“ӑн 
йӗплӗ ҫӑмаххине хыптарас пулат, вара ҫӑварӗ 
ыратнипе ҫынсене ҫийеймӗ. Урсай.

— Ой, колхосӑн паранкӑ пит аван пулат. ■
— Аван ҫав. Колхос претҫетаттӗлӗ ^ӗлхе пел |
пулӗ ҫава...
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пӗъӗк литтераттурӑ шкулӗ
^ӑваш ла сӑмахсене тӗрӗс ҫырма вӗренсен (пуп- 

лев палли тӗрӗс лартма пӗлни кирлех мар), „Сун- 
тал“ сан сӑввусене темшӗн тиркет пулсан, хӑвӑн, 
ҫапах, паллӑ етем пулас килет пулсан,—комети- 
сем, тракетисем, трамӑсем ҫырма тытӑн. Вӗсене 
ҫырма никама та 'вармаҫҫӗ.

Ииссаттӗлсем вӗрентекенсене йуратсах кайма- 
сан та, епӗ тытӑнакан „талантсене“ трамӑ конст- 
руктси ҫин^ен пӗрик сӑмах каласшӑн. Кунта ҫакӑн 
пек правӗлӑсене асӑрхамалла.

§ 1. Ҫырас пулсан ҫыр 5 пайлӑ, 10 карттинӑл- 
дӑ, пролокпа еппилӑклӑ трамӑ, мӗншӗн тесен ун 
пек пысӑк йапаласене ретаксирисем йуратарах 
параҫҫӗ пулмалла (арттиссем йуратмаҫҫӗ пулин те).

§ 2. Пйессӑра ҫакӑн пек ҫынсем тӗсленме пул- 
тараҫҫӗ: кулак(йа5ӗ пулмалла—Хӑлат, Ҫӑхан, Тӑх- 
тапӑл)—5бйе пысӑк хырӑмлӑ кӑтартмалла, потку- 
ла^нӗк (йа^ӗ Йӗкӗлти, Иус, Ҫӑрттан)—^ейе, тип- 
шӗм ҫын пулмалла, унтан тата пуп кӳртмелле, 
тӗрлӗлӗхшӗн пӗрик петщак, претҫетаттӗл кӳртме 
йурат.

Асӑрхамалли: Вӗсем мӗнле ҫынсем иккенне 
вӗсен шухӑшӗсене, ӗмӗ^ӗсене ҫавӑнтах тӗп- 
лӗн ҫутатса пар, мӗншӗн тесен вулакансем 
вуласа пӗтерсен иккӗленме пултараҫҫӗ. Пал- 
лӑ писсаттӗлсем йаланах ҫапла тӑваҫҫӗ- (пӑх— 
Йуман).

§ 3. Трамӑра пулас ӗҫсене ҫыхӑнтарса йама (за- 
вязка) писсаттӗл Виктӑрӑвран вӗренме пула'г; ^ӑн 
малтанах стсенӑ ҫине тухнӑ „керой“ хӑй пӗ^^ен 
йе йулташӗпе икӗ сехет хушши калаҫса хӑйӗн 
сӑнпитне пӗтӗмпех кӑтартат, апла тумасан „тӗт- 
тӗм“ вулакапсем темӗскерле те ӑнланма пулта- 
раҫҫӗ.

§ 4. Трамӑри тӗп тымарне те, ҫумӗн^и турат- 
сене те мӗн вӑй ҫитиӗ таран сарма тӑрӑгн (пуҫта- 
расса вулакансем пуҫтарӗҫ). „Перепетии", „кул)- 
минатсионный пункт“—кун пек акӑш-макӑш йут 
сӑмахсене пӗлмесен те йурат.

§ 5. Ҫырас ӗҫе ҫӑмӑллатас тесе, вулакансем хӑй- 
сем шухӑшласа вӗҫне тухасса шанса, хӑш-хӑш „ку-

рӑнӑва“ сӑмахсемпех „ремарккӑ} кӳртсе хумалла. 
Ку ӗҫе тӗплӗн вӗренес тесен Йуманӑн „Укӑл^^а 
касси“ ремарккисене пӑхса тух („Ук. касси“ стр. 
81, 86 т. ыт.). Ҫапла паллӑ трамӑсем ҫыракантан 
вӗренсе ремарккӑсене трамӑра калаҫу ^ухлех вы- 
рӑн пар.

§ 6. Сӑмах суйласа, пӗр-пӗрин ҫумне йакатса 
ҫыпӑҫтарасси тӗлӗшӗн^ен ^ӑваш трамартуркӗсем 
вал)Д)И саккун ҫырман-ха.

§ 7. Есӗ ҫырнине вуласа етем каҫса кайса кул- 
тӑр тетӗн пулсан, вырӑсла пӗлмен ^ӑваша тӗсле. 
Хисеплӗ „трамат}рксем“, ытти мелпе култарасси 
йӑвӑрринещиссе, пӗрмайах ҫавӑнпа култарасшӑн 
тертленеҫҫӗ (Оҫӑппӑв—„Икӗ ка^^ӑн пӗр шухӑш“, 
Ҫеркей Алексантрӑв—„Смы^кӑ").

§ 8. Етем 5ӗри сулӑннине, йе ӑшӗнве хӑйпе хӑй 
кӗрешнине тӗрӗслес килет пулсан—туй йурри йе 
урӑх йурӑсем йурлатса макӑртар.

§ 9. Пӗтерес тӗлӗшӗн^ен ^ӑваш траматтуркийӗ 
икӗ тӗрлӗ вӗҫлев пӗлет:—ура! ура! кӑшкӑртса, ҫӑ 
пата йурри йурлаттарса, йе пӗр-пӗр керой вилӗмӗпе

§ 10. Ҫырса пӗтерсен йулашки хастарлӑ пулта 
руллӑ ӗҫ—кӑсӑк (интересный) пҫевтоним лартасси 
Ку‘ӗҫре— „Т)ӑваш хрес5енӗ“ йе «Пирӗн йал» ву 
ласа ӑшкӑлса ҫивӗ^ленме пултаратӑн. '^ӑваш  йал 
корӗсем тӗрлӗ пҫевтоним шухӑшласа кӑларас тӗ 
лӗшпе—тӗн^ери литтераттурӑра пирвайхи вырӑн 
йышӑнса тӑраҫҫӗ.

Ҫак правӗлӑсене асӑрхаса ҫырсан сан пйессу 
хад)хи 5ӑваш паллӑ писсаттӗлӗсем ҫырнӑ трамӑ- 
сен'5ен кайа пулмӗ, унтаи тата ху та ӗмӗр сӳнми 
мухтав илӗн. Етем хисаплени хӑна ху тытма пӗл- 
нии'5ен те килет, ҫавӑнпа пйессу ҫапӑнсанах „тиш- 
тирмен“ ҫынпа сӑмах ан вакла. «Талантлӑ» ҫын- 
сем мӑнкӑмӑллӑ пулаҫҫӗ.

...Криттӗксем сан траму ҫин^ен хурласа ҫыраҫ- 
ҫӗ пулсан, криттӗк Кутрйавтсӑва каланӑ пек (Ҫтап- 
пан В.) „ҫавнашкал комети хӑна ҫырма парсан, ес 
тем 5ул ларсан та ҫырас ҫук, ҫыраймӑн та“,—тесе 
мӑнкӑмӑллӑн ахӑлтатса кул. Унтан сана никам та 
ҫыпҫӑнаймӗ. Елли.

М А Л А Л Л И  У И А Х О Е Н Т ) Е  ТЕ

■ Темӗп йышши хыт кукар та; «Капкан» хакла, илме йӑвӑр, теме пултарай- ■  Щ 
мӗ. Ара, аыа илмешкӗп кашпп уйахшап 10-шар пус ҫеҫ тӳлемеллеҫке ха. |  Д

Ҫырапасса кашни пушта уйрамӗгпзех, кашнп пиҫмоностса урлах ҫыранса плме пулаФ. н

П ӗрре вулама вӗреинӗ ш урналсӑр ан йулӑр!

Ответлӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйӗв,
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Шгнк1рта^ рзйокӗн^е шулманши ку?

— Сирӗн Автоюр йа^ейкки ыа ксперл’см тум(хт? I — Хӑҫан килӗ вӗссн технӗкӗ?
— Технӗк ҫукха халӗ, тет,

— ЛиҪаН КжЫ̂С НСС̂ Н 1СЛ11СКСГ  ̂ .
— Хӗлле килмелле тет Сивмуьи йатлӑ техн


