
13-мӗш №. Ийу.Т)Шӗя, 7-М0Ш ҫул тухат,

Ьртен сыватакан шыраса ҫӳрекен имппериалиссем (2-мӗшпе 8-мӗш страпптсйсеэдпе 
Ҫ̂ пйпнӑ пйсссйпа луласа тух).



1 пайлӑ политтӗкла памфлет.
Вьцьакансем: тухтвр, испанп манахб, амерӗк панккирб, пал,ак похнковнбкӗ, акӑлцан хуҫа, хрантсус хСрарӑмв.
Еҫӗ дикӗн леш йенБе ха^хи вӑхӑтра пулса иртет. Т у и ӑ р  капнне§6. Емел кӗлеиБИсем, кОнекесем, т. ыт. те. Пысӑк с6то1 . Ҫемср 

пукан. Тухтӑр сбтелхушшннҫе лара!'. ’ ^

Т-ухтӑр. 'Ҫирлв ҫынсем килсе тулнӑ уш. Прийомтума 
пуҫламалла пу̂ ь. (Шурй халат тйхӑнаФ, аллисене ҫӑ- 
ваГ). 'Ҫирлисем манӑн паллӑран та паллӑ ҫынсем. Ӗнер 
римри паппӑ пулъӗ—ъиркӳ сывмарланни ҫинъен пӗл- 
теръӗ,—ӑна ъӗртесшӗн. Керманири министӑр пул-ьӗ. Вӑл 
вимӗҫ рапоъъисен пуршуйсемпе килӗшсе пырас полит- 
тӗк тӗлӗшпе аппеттит ҫухатнӑ. Пӗр сӑмахпа каласан, 
ман патра тем тӗрлӗ ҫӗршыври ҫын та, тем тӗрлӗ клас- 
ран тухнисем пулса кайаҫҫӗ. (Алӑкне уҫса). Камра §е- 
рет? Кӗрӗр.

Манах (керет, каттолӗксен манахӗ, мӑнтӑрскер). Аш- 
шӗн, ывӑлӗн, ҫветтуй сывлӑшӗн йаъӗпе—сывӑ-и?

1ухтӑр. Сывӑха. Иртсе лар. (Кӗнеки ҫине ҫырса). 
Каи пулатӑнха ес?

Манах. Епӗ капутсин Понифатси-те-Матерӑ ортӗпӗн- 
•Ви манах пудатӑп.

Тухтӑр. ЙураГ. Мӗнле вир ҫине шалӑпӑ паратӑнха? 
Манах. Испани ревофутсийӗ ҫине.
Тухтӑр, Нумӑй вӑл вирпв вирлвни?
Манах. Ытдашши нумӑйах мар. Анвах пит те хытӑ 

вархырӑиа кайса ыраттара¥.
Тухтӑр. Мӗнле майпа пулоа пыраГха вирӗ.
Манах. Квроде хӑваласа йанипе, пастовккӑсемпе, 

Ъиркӳ ҫӗрӗсене туртса иляипе т. ыт. те. Унсӑрӑн пуҫ- 
не ҫуннӑ 'вухнехи пекех пӗҫерет: мӑнастирсеи тивсе 
кайса ҫунаҫҫӗ, ерхели ҫур^ӗсеи, тата политси уъ^аски- 
сем ҫунаҫҫӗ,—ырӑ кӑмӑллӑ турӑ рево^утсиллӗ рапоъъи- 
сем ҫине мур йарса вӗсене вӗлерсе тӑктӑрах.

1ухтӑр. Кӳрха. Трупкӑпа итлесе пӑхам. Ҫак ҫемҫе 
вӑрӑм пукан ҫине выртха. (Манах выртаГ, хырӑмӗ тӗ- 
меске пек мӑкӑрӑлса тӑраГ. Тухтӑр хырӑмӗ ҫине хӑйӗн 
трупкине лартса итлет). Сывлаха: „а“ те.

Манах. Сывлама пултараймастӑп.
Тузшӑр, Ма?
Маиах. Мана рапоъъисем сывлама та памаҫҫӗ. 
Тухтӑр. Хм1 Хм1 Санӑн совӗҫ ҫулланса ларнӑ, тата 

хрони^ъӗски монархисӑм. Мӗншӗнха санӑн хырӑму кӳ- 
пӗнсе кайнӑ?

Манах. Типӗ тытнинъен, тат» кӗлӗ тунӑран.
Тухтӑр. Таса атте, ан суйха хӑГ мана та пулин. 

Тухтӑра ъӑнне калас пулаГ.
Манах. Ҫылӑх каҫарттарнӑ 'ьухнехи пеки? Калам 

еппин. Итле. Хырӑм вӑд пирӗн турӑран, унӑн ырлӑ- 
хӗнъен. Хадӗ ӗнтӗ мана мӗнле емел паратӑн?

Тухтӑр. Емелне Испанири рапоьъисем „парӗҫ". Ҫав 
тери хӑватлӑ „емед“ парӗҫ—хырӑмусем ҫавӑнтах пӗгсе 
ларӗҫ. Хырӑмсӑр сире те ҫӑмӑл пулӗ вара... Испани 
ӗҫҫыннисене.

Манах. Хмрӑмне хӑварма йурамас^и?
Тухтӑр. ЙурамасГ. Май килмест тет.
Маная. Иу, тухтӑр, сыв пулса йулха ӗнтӗ. (Алӑк 

патнелле кайаГ).

Тухтӑр. Тӑхта, тӑхтаха, манах. Укҫа тӳлемесӗрех 
кайатӑнҫке есӗ. Апла йураГи?

Манах. Турӑ патӑр, турӑ патӑр. Райра парӗ вӑл. 
Ыйт кӑна. (Кайса ҫухалаФ).

Тухтӑр. Сире ҫӗр ҫинъех тупса парӗҫ. Малалла ка- 
мӑн кӗмелле?

Мӑрнккан панккӑ хуҫи (кӗрет). Тухтӑр, сыватса 
йарха. Епӗ Амерӗкри панккӑ хуҫи Тшон Пу̂ ь пулатӑп. 
(Хут укҫасем 'биксе тултарвӑ пумашнӗкне кӑтартса) 
Вот1 ,

Тухтӑр. Мӗн вӑд?
Мӑриккст. Хут укҫа. Унта мӗлйун толлӑр. Ҫав укҫа 

пӗтӗмпех оанӑн пулӗ—'виртен сыват кӑна. Манӑн пит 
йӑвӑр '§ир.

Тухтӑр. Мӗнле йышши 'вир вара вӑл сан? 
Мӑриккам. Шӑтса йухаЕ..
Тухтӑр. Мӗн шӑтоа йухаГ? Ҫӑпани?
Мӑриккан. Ҫӑпан мар. Трессем. Папккӑсем. Ҫинтик 

катсвм. Пурте. Ре^ьепт парха.
Тухтӑр. Ларха темпператтурӑна виҫсе пӑхам. (ХулР 

хушшине пысӑк кратӑҫнӗк 'ҫиксе йараФ). Аллуна пар- 
ха—м  тымарне тытса пӑхам. Охо! Тымар вӗрилевсе 
кайнӑ ҫынӑн пекех хӑвӑрт тапаГ. С^ӗрине итлет). Хм! 
'рӗре 'варӑна-’варӑна лараГ. (Кратӑҫнӗкне илсе пӑхаИ. 
Охо! 39...

Мӑриккан. Кратӑси?
1ухтӑр. Мар. Пастовккӑ. 39 пастовккӑ. Аппеттит 

мӗнле санӑн, ҫийесси йен^вен?..
Мӑриккан. Пит пумай ҫийес килет. Пӗтӗм пасарсе- 

не ҫавӑрса илсе ҫийес килет. Совет сойусне вехти мӗ- 
нӗ, ҫӗркӑмрӑкӗ мӗнӗ тата ытти ҫимӗҫӗ мӗнӗпех ҫӑтса 
йарас килет.

Тухтӑр. На^ьар, на^ьар ӗҫсем. Санӑн хырӑму тӑсӑлса 
кайнӑ, куҫу йут пуйанлӑха курсан "ьармакланса кайа- 
кан пулнӑ.

Мӑриккан. Мӗнле канаш паранха мана?
Тухтӑр. Мӗнле калас... Акӑ мӗн. Вӗрен пури санӑн? 
Мӑриккан. Пулмаоӑр. Манӑн вӗрен савӑ^ьӗ тӑваттӑ. 
Тухтӑр. Супӑ^ пури тата?
Мӑриккан. Супӑ% тӑвакан савӑт 6.
Тухтӑр. Апла пулсан акӑ мӗн: вӗренне супӑч,пе ла- 

йӑхрах сӗркеле те, кайран ҫакӑнса вил.
Мӑриккан. Мбн?!. Ун пек канаш паратӑни? Сывпул 

апла!
Тухтӑр. Мӗлйун толлӑр парас терӗн. Памасӑрах 

кайатӑни?
Мӑриккан. Парӑп. Хам ъухӑна йулсан парӑп (тухса 

кайаГ).
Тухтӑр. Ҫавна кӗтсе пурӑнӑтӑп та. (Алӑвран). Ка- 

мӑн -верет?
Полкковнӗк (кӗрет). По.|шӑ ҫарӗв полкковнӗкӗ ПУ' 

латӑп.



Ӗухтӑр, 11у, мӗнле §ир санӑн?
Полкковнӗк. Манӑн алӑсем кӗҫеҫҫӗ (кӗҫтеҫҫс), шӑл- 

сем шатӑртатаҫҫӗ, куҫсем вут кӑ.тараҫҫӗ, урамсем тапӑ- 
ҫасшӑн.

Тухтӑр. Мӗнле апла санӑн, пан полкковнӗк?
Полкковпӗк. Вӑрҫӑ лиххоратки. Ҫав тери силлет, ҫав 

тери силлет. Варшшавран Париша, Паришран Пухха- 
рӗста, Пуххарӗстран Келҫинфорса ка.тлӑ-маллӑ 'дупта- 
.раГ.

 ̂ Тухтӑр (пуҫӗ ҫппе аллнне хурат'). Та! Пуҫ вӗри. 
Лшра мӗнле пек?

Полкковнӗк. Ӑшра вӑрҫӑ пуҫласа йарас киднипе ап- 
тпратӑа. Совет сойусне... тата пӗтӗч Марс п.танеттӑна 
Варшшавз пӑхӑнтарас килет. (Шашкине кӑларса сыв- 
.тӑшра ҫавӑрса тӑраГ). Пурне те пӑхӑнтаратӑп!

'1ухтӑр. Ку §ирӳ еавӑн „вӑрҫас тӗлӗшпе ухмаха 
йерсе К4Йни“ йатлӑ. Акӑ, промшывӗ ӗҫха. Тата ҫа- 
кӑниа йуоамалла пулаГ (уя ҫине насус кӗпҫин§ен шыв 
сирпӗтсе, лаькамах йӗпетсе йараГ).

Полкковнӗк. У-уф! Ҫитрӗ пулӗ. Сивӗ шыв лӑплан- 
тар§ӗ.

'1ухтӑр. Ун пекки санпа §ас-'васах пулкадати?
Полкковнӑк Гмӑнкӑмӑллӑн). 'Ҫас-^ьасах. Малтан пул- 

н;1, 1ухне ҫейма хӑваласа йатӑм та, кам ал айне пу.т- 
Н'т пурне те арӗрлесе тухрӑм. Соклашатгӗл-пепеессовт- 
сӑоем т0 леккеденӗ. Иккӗмӗшӗн^ҫе пур хресҫенсене те 
ху.тапа пслетсе тухрӑм. Виҫҫӗмӗшӗя-§е—По.ъшӑрн мӗн 
пур украйӗнтсӑсемпе пелоруссен шкудӗсене хупа-хупа 
тухрӑм. Таваттӑмӑшӗн§е...

'Тухтӑр. Ҫитӗ, ҫптӗ! Сан ку 'ҫир вӑрах^а кайнӑскер 
(хрони-в-вӗски).

Полкковнек. Т)ирӗн йа̂ ҫӗ мӗнле?
Тухтӑр. Сана вӗрилснсе кайнӑ ҫынва спвӗтме ра- 

псҫ^ҫисен пастовккӑ хумӗсем кирлӗ пулаҫҫӗ, тата рево- 
Футси...

Полкковнӗк (саплӗ ҫине утлапса ларса). Урра! Ма- 
лалла! Ура! (Тухса кайат).

Тухтӑр (атӑкран). Камӑн 'ьерет?
'Лкӑлщан хуҫн (кӗрет те, тухтӑр ҫинелле пӑхмасӑ- 

рах. хӑйӗн ҫуртукне хывса п‘ӑрахса, крова'Т' ҫине выр- 
та'Т). Кӑсӑр!

Тухтӑр. Ма касас?
Лкӑлиьан. Опператси тума.
Тухтӑр. Мӗне касас?
Акӑлщан. Пӗвере.
Тухтӑр. Мӗн унта санӑй? Т)улланса ларни? Пӗвере 

§улсем кӗрсе ларни?
Лкӑли1)Пн. По^тпевиксем лараҫҫӗ пӗверте. Пит хытӑ 

ыраттараҫҫӗ. Вӗсене кӑларасвӗ унтан.
'Тухтӑр. Урӑх '§ир ҫуки?
Акӑлиуан. Урӑххи те пур. Манӑн Лнкли 'ьирӗ.
'Тухтӑр. Раххит?
Акӑлиуан. Раххит ҫав. Сутуилӳ шӑмӑрӗ кукӑрӑтса, 

раххитланса карӗ. Промышлӗянӑҫ та ҫав майлах.
Тухтӑр. Урӑх '§ир те пури?
Акӑлт^ан. Урӑх йышши '§ир те нумай ҫав манӑи. 

Тиаӗс '§ирӗ аптратаТ (морскайа полеҫӗ).
Тухтӑр. Ну? Хӑсӑкпа аптӑрарӑни?
Лкӑлищн. Хам ӑшран проненоҫӗгсем хӑссӑ кӑдара- 

тӑи, крейҫҫӗрсем, шыв айӗн^ҫе ҫӳрекен кимӗсем. Унсӑ- 
Рӑп пуҫне, утушлӗвӑй кассем ӑш тулли.

Тухтӑр. Ҫав ан^^ахи?
Лкӑлнупп. Вӑл ан^ҫах пулсан йурӗ̂ ҫ̂ йӗ те, вӑл ан ҫ̂ах 

мар ҫав. Манӑн айӑк пӗр-би айӗн^ве Инти йатлӑ пы- 
сйк хӗрлӗ шыҫӑ пур. Килти ал айӗя^ви ама^ьсемпех сы- 
валас тесе, тем те туса пӑхрӑм...

Тухтӑр. Мӗнпе сивлерӗн? Сӗдӗхсем лартрӑни?

Лкӑлщан. Панккӑсемпе сӗлӗхсем лартса та пӑхрӑи. 
Великопрпттани панккине, Лнкло-колониа.§нӑй, Ко- 
мер̂ в̂ ҫӗски, У^ҫ^отпӑй, т. ыт. папккӑсем лартса пӑхрӑм. 
Пулӑшмарӗ.

Тухтӑр. Вӑл шыҫнӑ тӗле касса илмелле пулаТ.
Лкӑлщан. О-о! ЙурамасТ. Унсӑрӑн еаӗ пурӑнаймас- 

тӑп. Интисӗр мӗнле пурӑнасха манӑн,
'1ухтӑр. Х‘ӑвах каларӑниҫ—касӑр, терӗн,
Акӑлгщан. Епӗ пофшевиксене касма хушрӑм, хама 

мар. Ытти йышши оиператси тӑвас тенипе килӗшес 
теместӗп

'Тухтӑр. Апла пулсан киле кайма пултаратӑп. Ка- 
йах. Сана сыватайрас ҫук.

Акӑлиуан- (тӑрса ҫуртукпа '§илинтӑрне тӑхӑна'1' те, 
алӑк патнелле утат). Вилсен те хамӑн ҫӑпана памас- 
тӑп. Сывӑ пул! (Тухса кайаГ).

Франтсушӗнккӑ (кӗрет, пнтне хӗретнӗ). Сыви тухтӑр?
Тухтӑр. Й'ӑнӑш килсе кӗнӗ есӗ ман пата. Епӗ шеи- 

ски (хӗрарӑм) '§ирӗсене пӑхмастӑп.
Франтсушӗпккӑ. Ан^вах '§ирӗ ман шенски мар... Ше- 

невски. Калаҫатӑн, калаҫатӑп. Калаҫма вӗренсе кайнӑ. 
Вӗҫӗмсӗрех калаҫатӑн. Пан Европпӑ ҫин̂ ҫен, хӗҫпӑ- 
шалсене сахаллатасси ҫин̂ рен, кермантсӑсем хӑйсене- 
хӑйсем тытма пӗдменни ҫин§ен, пофшевпксен акнттат- 
сийӗ ҫин̂ ден, Темпинк ҫин^ҫен, петилеткӑ ҫип^вен, вӑрҫӑ 
парӑмӗсем ҫин̂ ҫен т. ыт. те.

Тухтӑр. Т)ӗлхӳне кӑтартха. (Лешӗ '§влхнне вӑрӑм 
тӑсса кӑдарса кӑтартӑг). Ята! '^ӗлхӳ пит те вӑрӑмлан- 
са кайнӑ, саралса кайнӑ тата ҫийӗн^ҫен. Вар-хырӑму 
мӗнлеши тата? Теҫинттери мари?

Франтсушӗнккӑ. Теҫияттери мӗнӗ... Иифанттери пур 
манӑн, арттидери, кавалери. Ҫав 'ҫирсем ваффи пит ну- 
май укҫа кӑларса пыратӑп. Мӗн 'ҫухлӗ укҫи нумайрах 
пӗтет, ҫавӑн 'ҫухлӗ нумайрах йӗрме лекет.

Тухтӑр. Ҫийедтен пӑхсан, есӗ сывӑ пек те...
Франтсушӑнккӑ. Тӗрӗс, тухтӑр. Ҫийелтен пӑхсан епӗ 

сывах, шалта!.. Айак ■ҫикет парламӗнтра, пуҫра асаплӑ 
Марокко, пырт» Интокитайла сӗлӗк... йунлӑ сӗлӗк... 
Тӳсмелде мар. Йут ҫын сывдӑхне курайми пултӑм. Акӑ, 
самахран, Совет Сойусӗн сывлӑхне кураймастӑп. Вӑкӑр 
пекех вӑйдӑ унӑн сывлӑхӗ. Тухтӑр, йун сахал манӑн. 
Йут ҫын йунне ман ӑша нумайрах йухтарма мӑй кил- 
мӗши? Тви тӗрлӗ порошшоксем те ҫӑтса пӑхнӑ: тнмӗр, 
'вукун кранатуӑсем, танксем, минӑсем, ан^ҫах пулӑшу 
ҫук.

Тухтӑр. Вӑрҫӑра пит нумай йун тӑкӑннӑ санӑн.
Франтсушӗнккӑ. Ыӗн тӑвасха халӗ ӗнтӗ манӑн. Ка- 

лаха есӗ мана мӗнле канаш пама пултарӑнши?
Тухтӑр. Канаш? Рапо^^ҫисвмпе хрес§енсен, тата хӗр- 

лӗ салтаксен канашӗ. Йура'ги?
фграитсушӗнккӑ. Ах! (Тӑнсӑр пулса ҫӗреӳкет).
Тухтӑр. Ех, ку майрапа! (Халатне хыва'1\ алӑкран 

калаГ). Пайан кун 'вухлӗ ӗҫленипе ҫитӗ. Урӑх никама 
та йышӑнмастӑп.

Сасӑсем (алӑк хыҫӗн^ҫе). Мана! Мана пӑхса йамал- 
ла'®'®̂ . Фин ҫывнине йышӑнмастӑни? Тухтӑр, мана кӑна 
йышӑн! (Сасӑсем кӗрлеҫҫӗ, ҫав вӑхӑтра 'варшав хуиӑ- 
наГ). ТАНТСИКӖР.

Утарнӗк мар.

— Ма есӗ халех ӗҫлеме пӑрахрӑн?
— Киле кайма вӑхӑт ҫитнӗ.
— Вӑхӑт ҫитнӗ пулсан, ма каймастӑн?
— Савӑт трупи кӑшкӑрманха. Кӑшкӑртмасӑр 

йурамаст.



в а ф ф и

мехханисатси
Аран-аран кукӑрткаласа, ликпунктра вӗренекен 

ҫынла ҫырнӑ хут.
Каивер^ӗ ҫине: «Ку ҫырува ман йыснана-^шӗвӗр 

сӑмсаллӑ сыснана памалла», тесе, сысна сӑмсипе 
пи'5ет пуснӑ.

Халӗ канвертне хӑйпӑтса, ӑшӗн^и хутне вуласа 
парар.

*

Йиснаҫӑ.и сысна\
Сана пӗтӗм хырӑмран, ^унтан, пыршӑран, пӗтӗм 

ӳпке-пӗвертен салам йаратӑп.Курӑиса калаҫманни 
пит нумай пула^гҫкеха пирӗн иксӗмӗрӗн. Мӗнле пу- 
рӑнатӑнха, тусӑм? Нӑриклатса ҫӳретӗни, йе нӑрӑх- 
латса выртса вӑхӑта ирттеретӗн, йе вилсе пасар- 
сеи^е ^астнӑй хакпа сутӑнакан усал супӑщсем ту- 
нӑ ҫӗре карӗ санӑн ҫӗрми ӳтӳ?

Епӗ халӗ нӑрӑх-нӑрӑх тесе савӑнса ҫеҫ пурӑна- 
тӑп. Санпа нӑриклатса ҫухӑрса уйӑрӑлнӑ хыҫҫӑн, 
мана вакун ҫине, пӗрремӗш сыснасен класне ларт- 
са, пит инҫете илсе карӗҫ. Вакунӗ епӗ ҫывӑрнӑ вӑ- 
хӑтра та кайат, ура ҫин^е тӑнӑ вӑхӑтра та кайат. 
Ҫӗрле те кайрӑмӑр, сысна кӑнтӑрлин^е 'ге кайрӑ- 
мӑр. Вӑ-ӑ-ӑрӑм, пит нумай кайсассӑн, мана ҫвино-

Х ӑш пӗр колхоссем 'халӗ те ҫтелш вӗнӑ 
ҫине тӗплӗн куҫса ҫитеймен.

Кахал претҫетаттӗлӗн ватӑ урхамахӗ.

воттрест совхосне йарса хӑвар^ӗҫ. Халӗ те унтах 
пурӑнатӑпха.

Ну вара, кунти пурӑнӑҫ ҫин^ен каласассӑн, са- 
нӑн туту ҪИН5И 5 пуслӑх пӑхӑр укҫу тӑрӑх сӗлехӳ 
йухса анӗ.

Пирӗн совхос кӗтӳвӗн^и сыснасен хисепӗ пуҫ- 
ран шутласассӑн 20 пин пуҫ, ураран шутласассӑн 
80 пин ура пулат.

Совхосне Ҫвиновоттрест тытса тӑрат.
Есӗ темӗскерле ан шухӑшла: Ҫвиновоттрестра 

сыснасем мар, етемсемех лараҫҫӗ. Вӗсем пире ^ӗ- 
лӗм 5ӑпӑкӗн'5ен те. ытларах йуратаҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
пур сыснасене те пӗр пекех пит лайӑх пӑхаҫҫӗ. 
Пире пӑхнӑ ^ухне совхосри рапо^^исем утарнӗкле 
ӗҫлеҫҫӗ... сысналла мар. Кахалли тупӑнсассӑн, ӑна 
хура хӑма ҫине ҫакса хураҫҫӗ... Вӑл марха: урӑххи 
ҫин^ен, хамӑр совхосри машшиисем ҫин^ен пӗлте- 
ресшӗн-ха сана ку ҫырура.

Пӗл ӗнтӗ, калам: пире машшинпа ҫитереҫҫӗ, маш- 
шинпах самӑртаҫҫӗ, машшинпах... пусаҫҫӗ. Пуснӑ 
тени лайӑх йапалах мар пек те, ан^ах ун пек |ла- 
йӑх, хӑиари пек пӑхса усранӑ хыҫҫӑн, пуссассӑн 
та кӳренместпӗр.

Ах, курас^ӗ санӑн пирӗн совхосри машшинсене!
Сухаласа акакан машшинсем ҫин^ен каламӑп. 

Курнӑ пуЛ) есӗ те ун пеккисене. Ҫавӑнпа вӗсем 
ҫин^ен каласа халӗ сысна кӑнтӑрлине иртермӗпӗр. 
Ҫум ҫумлакан машшина курсан вара, 4 уруна ҫӳ- 
лелле тӑратса шанках хытса кайӑн. Етем пек тап- 
таса ҫумлат (Шупашкар'ги слушӑш^исем Корпо 
совхосӗн паранкӑ анисене ҫумланӑ пек мар). У5- 
рештепийе тасатакан комиҫҫи пекех, ҫум курӑксе- 
не пӗтӗ.мпех татса, турзса тирпейлесе пыра'г. Пу, 
мӗп калӑн ӗнтӗ—нӑрӑх тейӗни, нӑрик тейӗии кӑна 
илтсен.

Пулса ҫитсен паранкине тепӗр йышши машшин 
кӑларат. Хӑвах куратӑп ӗнтӗ—паранкӑ кӑларма ни 
кӗреҫе, ни сӑмса кирлӗ мар. Пӗрер штукӑн кӑна 
мар, икшер касӑн пӗр харӑс кӑларса пырат. Кӑла- 
ра'г те, паранкине ҫавӑнтах мешуксем (михӗсем) 
ӑшне тул гарса хӑвара'г. Мишукӗсем ҫыина курсан, 
пирӗн пек, нӑрӑх тесе иртсе кайакан ахтопуссем 
ҫиие тийенсе склата кайаҫҫӗ.

Кашни склатран кухщӑна (пирӗн кух^^ӑна) 5укун 
ҫул пыра'г. 5 укун ҫулӗсем тӑрӑх, мана в а л > Л )И  кух- 
гьӑра пӗҫермелли протуктӑсем тийенӗ вакунеткӑ- 
сем 5упаҫҫӗ...

Елеваттӑр... елеваттӑр тенине каллех ӑнланай- 
мастӑн пулӗха есӗ кӗнекесем вуламан сысна пуҫу- 
па. Ӑнланаймастӑн пулсассӑн ман пата сайавлени 
ҫырса йар, вара сайавленийӗ ҫине ресоД)утси хур' 
са ӑнлантарса парӑп. Ҫапла... ҫав елевагтӑр нӳх- 
репрен паранка хӑйех пухса кӑлара'г те, компайӑн 
ӑшне йарса пара'г. Компайӑпӗ хӑй ӑшсн^и паран'



ка, иим ӳркенмесӗр-тӑмасӑр, хӑйех ҫуса тасатат, 
хӑйех пӗҫерет, хӑйех тӗвсе ҫемҫе апат туса парат.

Санӑн та ҫийес килӗ^^ӗ те ун лек машшинпа 
ҫунӑ, машшинпа пӗҫернӗ, машшинпа тӗвнӗ паран- 
ка ан^ах пирӗн совхоса сан пек шӗвӗр сӑмсасене 
илмеҫҫӗҫке. Сӑмсуна хӑйраса мукат та, кӗлеткуна 
ман пек пулма вӗрсе хӑпартса сывлӑшпа тултар,— 
вара „ку та ӑратлӑ сысна“ тесе илӗҫи тен сана та 
совхоса.

Аннӳна вӑрҫмалла санӑн хӑвна пӗ^ӗккӗ тунашӑн. 
Ма вӑл ӑратлӑ сыснапа ^упас вырӑнне, ^ӑваш 
ӑратти сыснипе 5упса, сана пӗ^ӗккӗ туса йанӑ. 
Сан вырӑнта пулсассӑн, епӗ ӑна ҫуралнӑ кунах 
Аслӑ сута парса айӑпламалла, саш^итнӗксем пул- 
ма соотехнӗк-акрономсене тытмалла.

Вӑл ку пулӗха, малалла кайӑпӑр. Тата мана вал)- 
Л)И йатарласах ,,самоппойлккӑ“ текен машшин ту- 
са па^ӗҫ. Пыр йарӑнма пуҫласассӑн, ҫав машшин 
патне пыратӑп та, вӑл мана курсан хавасланнипе 
хӑйех уҫӑлат те, кирлӗ таранах тутлӑ шыв ӗҫтер- 
се йарат. Ӑшӗн^и шывӗ сивӗ ҫанталӑкра та шӑн- 
маст. Ун ӑшӗн^е икӗ ламппӑ пур, ҫавсем шыза 
шӑнма памаҫҫӗ.

Мана ^ӑпӑл тумалли машшин та пур. Лапра- 
шӗн^е хама-хам ^ӑпӑл тунӑ ^ухнехин^ен те лайӑх- 
рах ^ӑпӑл туса йарат. Ай, ҫурӑм кӗҫтесе (кӗҫӗтсе) 
карӗ! Ҫак ҫырува васкаса ҫырмалла мар пулсас- 
сӑн, кайса хыҫкаланаттӑп^ӗ те... пӗлессӳ килет 
пулсассӑн, хыҫкаланмаллине те пирӗн мехханисат- 
силенӗ (машшинлатнӑ). Пыратӑн та тимӗр-тӑмӑр- 
тан тунӑ тунката кутне, тункатийӗ хӑйех сана йут 
сысна шӑртӗн^ен тунӑ ш^утккӑпа кирлӗ ҫӗртен 
хыҫса йарат, пит лайӑх хыҫат. Сана пӗрре хыҫса 
йарас^ӗ те унпа. Хыҫкаланасшӑнах пӗрре хӑнана 
^ӗнмелле те сана, аы^ах ҫулӗ' инҫе те килеймӗн 
ҫав. Килсессӗн машшинӗ песплатнах хыҫса йара^- 
5ӗ те...

Тата санӑн манӑн тислӗке курса кайас^ӗ. Тӗлӗн- 
се хытсах кайӑн: ӑна та машшинпах тасатаҫҫӗ. 
Ара, мӗн каласси пур, епӗр 30 пин сысиа, тутлӑ 
апат ҫинӗ хыҫҫӑн, мӗн 5ухлӗ тислӗк туса купалат- 
пӑр пулӗ те, ӑҫтан вара ӑна машшинсӑр тасатса 
пырайрӑн. Машшинӗ пирӗн тислӗке ӑсса кӑларса 
вакунеткӑ ҫине ӳпӗнтерет те, йатарласа тунӑ пӗ- 
5ӗк 5укун ҫулпа тислӗк усрамалли вырӑна илсе 
кайат. Ҫав тери хытӑ ӗҫлет, епӗр 20 пин сысна 
тем5ул мекӗрленсен те, ӑна вад>Д)И тислӗк пама 
ӗлкӗрейместпӗр.

Ҫулла кӗтӳве тухсан тислӗксене уйах хӑварат- 
пӑр. Кӗтӳве, ура айӗн^и симӗс апата ҫиме епӗр 
мӗнле тухнине курсан, кулсах вилӗн, вар-хырӑму 
хытсах ларӗ. Кӗтӳве нихӑҫан та ҫуран тухман, ла- 
шапа та мар, крусовик атвомопил ҫипе лартса ил- 
се кайаҫҫӗ, ҫуран ҫӳресен ӳтпӳ ҫӑмӑлланса кайас- 
ран хӑратпӑр. Хӑпарса (улӑхса) ларатпӑр та ӗлӗк- 
хи Микулай патшан улпу^ӗсем пек мӑнкӑмӑллӑн 
тутасене тӑсса автомопил ҫине, шофӗре нӑрӑх-нӑ- 
рӑх тесе ҫеҫ приккассем парса пыратпӑр.

Ҫапла, пурнӑҫ пыл та ҫу темелле. Пур ҫӗрте те 
мехханисатси, кирек ӑҫта та машшин!..

Мӗнле йышши апатсем ҫитерни ҫин^ен тепӗр 
5ухне ҫырса тӗлӗнтерӗпха. Халӗ кун 5ухлӗ ҫырпи- 
пе ҫитӗ—ура ывӑн^ӗ (ҫырса).

Ку ҫыру ҫумне виҫӗ фоттокарттӑ^кӑ ^иксе йа- 
ратӑп—ан ҫухат. Хӑвӑн сысна витӳне ҫапса йар. 
Малти кӗтесе. Тфу! Маннӑ кайнӑ—сана вад^Д) хуҫу. 
вите туса пама шухӑшламси та пулӗха...

Картӑ^кине Кимккии фоттокрӑф патӗи^е ӳкер 
тертӗм. Кашнишӗн полтниӗкшер вак укҫа тӳлерӗм 

Вӑл паха картӑ^кӑсене, ху курса тӑранпӑ хыҫ- 
ҫӑн, хуҫуна та кӑтартма пултаратӑн. Ҫак ҫырува 
та вулаттар ӑна. Вӑл та пӗлтӗр мӗнле епӗр пурӑп- 
нине. Пирӗн совхос йевӗрлӗ сысна ӗр^етекеи кол- 
хос орканисатсиле.ме шухӑшламӗшщ вӑл?

Ну, ӗнтӗ халӗ сыв пулса йулха! Йӑвӑр пурнӑҫа 
тӳсейменние ху вилнӗ пулсан та, вилмен пулсан 
та, ответне ҫийӗн^ех ҫырса йар.

Ҫвинотрест совхосӗн сысни Хавронийӗ. Петровнӑ. 
Сысна ҫырувӗн коппине ӳкернӗ: Йӑван Муьи.

,аи теллен пулас шан^ьакпа.
' Гатпа пахБаҫимӗҫ пухас ӗҫе  ҫи-

телӗклӗ хатӗрлепеймен.

Сатпа пахъа-ҫимӗҫ сойус ҫынни:—Ҫӑвара краса 
выртап-выртап, улмисем ӳкесшӗн мар. Ни вӑйлӑ- 
рах ҫил килсе силлесе памаст...



Тимӗрҫи ӗлкӗреймерӗ.
Пысӑкран та пысӑк камппани вӑл тырпулла пуҫ- 

тарса кӗрес камппани. Ку камппанишӗн кӑшкӑрса 
пин ораттӑр сасси ҫӗтнӗ. Статйа ҫырса, хаҫат кӑ- 
ларса мӗн 5ухлӗ пера пӗтернӗ, мӗн ^ухлӗ хут 
пӗтнӗ.

«Ӗҫ» колхоса ҫак камппанийе мӗнле хатӗрленни- 
не тӗрӗслеме районтан прикатир килнӗ. Ӗлӗк пул- 
сан ку прикатиртан хрес^енсем, шыв хӗрӗн^и ша- 
пасем ӑнсӑртран ҫырана пӗр ҫӳрме йытӑ тухсан 
шӑпӑлах шыва тарса кӗнӗ пек, кӗпӗрех тарса пы- 
таинӑ пулӗ55ӗҫ. Хал> апла мар. Хал), те рекконст- 
рукси тапхӑрӗ майӗпе, йӑлтах тепӗр майлӑ. Йал 
йыттисем, йала пӗр-пӗр йут ҫын пырса кӗрсен ка- 
рах хирӗҫ тухаҫҫӗ, уьавккаҫҫӗ вара пӗр ҫынӗ ку- 
рӑнми пули55ен. „Ӗҫ“ колхоҫнӗксем те ҫавнашка- 
лах, кӗпӗрех сырӑнса ил^ӗҫ прикатира. Ҫисе йа- 
рас пек пӑхаҫҫӗ ӑна, калаҫаҫҫӗ, кулаҫҫӗ.

Прикатир ыйтма пуҫларӗ:
— Сирӗн колхос тырпула пуҫтарса кӗрес камп- 

панине мӗнле хатӗрленет?
— Аван хатӗрленет,—васкаса тавӑр^ӗ колхос 

претҫетаттӗлӗ.
— Питӗ лайӑх хатӗрленетпӗр,—ҫирӗплетрӗҫ кол- 

хоҫнӗксем те.
— Ӗҫ планӗ тунӑ-и—каллех ыйтат прикатир.
— Тунӑ,—тавӑрат претҫетаттӗл.
— Прикатӑсене уйӑрнӑ-и?
— Уйӑрнӑ.
— Штурмӑллӑ прикатӑсем пур-и?
— Пур, пурте пур, пурне те тунӑ. Пӗр сӑмахпа 

каласан, под^шевикла хатӗрленетпӗр. Йулташ при- 
катир сирӗн пирӗн колхоса килсе вӑхӑт ирттерсе, 
тӑкак туса ҫӳри^^ен пӗр-пӗр на^ар колхоса кай- 
малла’55ӗ. Пирӗн колхоса килсе ҫӳремелли те ҫук. 
Пирӗн колхос утарлӑ колхос. Пур камппанийе те 
ҫирӗп хатӗрленсе тӑратпӑр епӗр, лайӑх ирттерет- 
пӗр,—мӑн кӑмӑлланса каларӗ колхос претҫетаттӗ- 
лӗ, пур ыйтусемпе те хатӗр, пӗр тытӑнмасӑр та- 
вӑрса пама пултарнипе хавасланса.

— Епӗр тырпула пуҫтарса кӗрес камппанине 
мӗнле хатӗрленсе пыни ҫин^ен хаҫата та ҫырсах 
тӑратпӑр, Так штӑ сирӗи пирӗн пата килме кирлех 
те пулман, йулташ прикатир,—кула-кулах каларӗ 
пӗр ҫамрӑк а^а, хӑй хастарлӑ йалкорне палӑртас- 
шӑн.

Прикатир колхоҫнӗксем ҫав тери лайӑх ҫунипе, 
ҫав тери лайӑх ответсем панипе, урӑх мӗн ҫин^ен 
ыйтса пӗлмеллине те мансах кайрӗ, ҫав тери са- 
вӑн^ӗ вӑл (кунашкал хитре ҫветӗнипе камӑн 5унӗ 
савӑнмӗ!).

— Маттур, йулташсем, пултараттӑр. Ҫапла пул- 
малла та пирӗн ку вӑхӑтра. Хад)хи вӑхӑт васкама 
х;ушат. Пилӗк ҫуллӑха тултаратпӑр вӗт. Ӗҫлӗр, тӑ- 
рӑшӑр, хӑвӑр ҫитӗнӳсем ҫин^ен пире пӗлтерсех 
тӑрӑр. Ҫӗнӗ сӑнавсене хаҫата ҫырӑр. Ну халӗ сывӑ 
пулӑр,—ырӑ сунса алӑ парсах тухса карӗ вӑл.

Колхоҫнӗксем йака ответлӑ пулнипе хавасланнӑ. 
Йӳҫекен ЪУҪта пек тулса тӑкӑнат вӗсен хаваслӑхӗ 
5ӗрисене шӑнӑҫаймаст:

— Вӑт ҫӳреҫҫӗ ӗҫсӗр аптранӑскерсем! Пире вӗ- 
рентесшӗн тата. Т)ат епӗр вӑл ӗҫре пиҫнӗ. Вӗсем

6

пек вуласа пӗлсе, ^ӗлхене ҫӑвӑнтармастпӑр. Не^-
5ӑвӑ ват ҫерҫисене вӗрентме.

** *
Ийуд) уйӑхӗ. Ҫанталӑк мун^а пек вӗри. Урама 

тухҫан ҫӑмӑр пек сӑмса тӑрӑх тар йухат.
«Ӗҫ» колхос хӑйсем ӗҫе мӗнле хатӗрленнине виҫ- 

се пӑхма сӑнавлӑ ӗҫлеме уйа тухса пӑхма йышӑн- 
пӑ. Еҫе ^ӗнекен катӑк сӑра хуранӗ, Ишек ҫурӑк 
^ а р ӑк ^ ан ӗ  пек танлатат.

Колх..ҫнӗксем уйа шнейккӑсем кӳлсе тухнӑ сӑ- 
намалла тырӑ вырса пӑхасшӑн. Шнейккӑсем ӗҫле- 
меҫҫӗ.

— Мӗн пулнӑ ку шнейккӑсене?—йӑлт хӑшкӑл- 
5ӗҫ колхоҫнӗксем. Аптранипе суккӑр кар^ӑксем 
пек хыпашласа пӑхрӗҫ.гтя хз * *— Тутахна.

Ҫӑмӑр айӗн^е тутӑхнӑ шнейккӑсем. Винттӑсем 
ҫыпӑҫса ларнӑ. Виҫӗ ҫын харӑс туртсан та уйӑрас 
ҫук, питӗ хытӑ ҫыпӑҫса ларнӑ. Пӑ^ӑкисен шӑлӗсем 
хӑшӗ хуҫӑк, хӑшӗ тӗрӗсех иулсан та, нимӗн те 
касмаҫҫӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, шнейккӑсем вуҫех 
ӗҫе  ̂ йурӑхсӑр.

Йӑлт аптраса ҫитрӗҫ колхоҫнӗксем, хуйхӑраҫҫӗ, 
аптранипе пӗр-пӗрне вӑрҫса та илеҫҫӗ.

— Ҫтоппан, есӗ машшинсене пӑхаканӗ вӗт, ма 
астумарӑн, мӗншӗн тутӑхтартӑн,—сӑмсин^ен тӗрт- 
се каларӗ пӗр кӑвак сухал.

— Еп айӑплӑ штод) тата, пӗлтӗр хӑвӑр ҫӗмӗрсе 
пӑрахрӑр та, хад) ман ҫине йама...—сӑмсасене ка- 
ҫӑртса шӑртлансах вӑрҫат машшин пӑхаканӗ.

Колхоҫнӗксем тавлашнипе, ӗҫ латлах маррине 
кура претҫетаттӗл кӑмӑлӗ шӑтӑк витрери шыв пек 
йухса тухрӗ.

— Тавлашса пулмаст, йулташсем, пайаиах тим- 
рӗҫе леҫес пулат.

— Кайас пулат, капла май килмест,—пӑшӑрхан- 
5ӗҫ пур колхоҫнӗк те.

*
— Йусаттарса килтӗр-и?—ыйтрӗ претҫетаттӗл, 

тимрӗҫе йанӑ колхоҫнӗксентен.
— Ҫук, йусаттараймарӑмӑр, халӑх пит нумай. 

Тимӗрҫи ернерен ^ерет тивет тесе йа^ӗ,—тавӑр- 
5ӗҫ лешсем.

Пӗр кун иртет, тепӗр кун иртет, ерне те иртет, 
[пнейккӑсем ҫавах йусанаймаҫҫӗ, ^ерет тивмест. 
«Ӗҫ» колхоҫнӗкӗсем ирӗксӗрех ҫурла ҫакса тухрӗҫ 
уйа. Васкаҫҫӗ, прикатӑпа дрикатӑ ӑмӑртаҫҫӗ, шту- 
рӑмлаҫҫӗ те, ан^ах темӗнле тӑрӑшсан та, темӗнле 
васкасанта, аслаттесен ӗҫ хатӗрӗ кайа хӑварса пырат, 
прорыв ҫине прорыв, тырпулсем пуҫ тӑкма пуҫла- 
рӗҫ. Аван, йунашар колхос пулӑшса па^ӗ те, аха- 
лӗн тырпул уйрах ларса йулма прлтара^^ӗ.

Ҫапла вӑл, сӑмахпа йакатакансем ӗҫре намӑсла 
кайа йулаҫҫӗ. Вӑл пирӗн хушӑри ^и усал ^ир. 
Пирӗн ку 5ире ҫине тӑрсах пӗтерсе, под^шевикла 
хӑвӑртлӑхсемпе утарлӑ ӗҫлесе, паттӑрла утӑмсемпе 
малалла ҫирӗп утас пулат. Пирӗнтен алӑ ҫулхуш- 
ши иртсе кайнӑ тӑшмӑнсене вун ҫул хушшин^е 
хуса иртсе каймалла!

ТОРОНЕЙ ПЕТӖРӖ.

Труйски хыҫҫӑн.

— Ну, ӗнерхи ӗҫке нихҫан та манас ҫук.
— Мӗн питӗ хытӑ ӗҫтер^ӗҫи мӗн?
— Мар. Кирук Ҫтаппанӗ пуҫран пулштух кӗ- 

лен^ипе ҫапрӗ. Ҫапкӑн В.



Алло, алло!.. Ухутниксемпе пулӑҫӑсен сойусӗ хӑйӗн планне тултарса пыратмаст.

Пулӑ:— Итлӗр, итлӗр! Мӗнле сирӗн сӗрекесем хатӗри? Килсе йӑлӑхтартӑм, есӗр ыран кил тесе йаратӑр...

Пӗр совухмах ухмахланни.
Петӗр Лахан55ӑн куҫӗсем районтан йанӑ ҫур 

пӑта^ йахӑн ишӗлсе выртакан 5иркуд>арсене кур- 
сассӑн, 5ӗри темшӗн хӑйуллӑн тапса ил^ӗ.

— пнтересла йапала, мӗншӗн ку ^иркуд^арсене 
ман патма йанӑ, хӑйсем пурте йалсоветне кассат- 
ҫӑ тӑваҫҫӗ, епӗ испа^. Манӑн ӗҫ мар, тесе такам 
ҫине вӑрҫса ил^ӗ.

Аптранӑ йенне Лаххан^^ӑ 5иркуд>арсем патне 
пы^ӗ те; ҫилос тӑвасси, ҫӗнӗ сайома сарасси, кол- 
лективисатси уйӑхлӑхӗ, тырпул пухса кӗме хатӗр- 
ленесси ҫин^ен ҫырса пӗлтернӗ ^иркул^арсене ву- 
ланӑ хыҫҫӑн, 5ут ҫеҫ ҫурса тӑкмарӗ. Вуламалли 
ҫурт пӳлӗм алӑкне йар-р, уҫса йа^ӗ те, тарӑхнӑ 
саспа. Ад)Т-о-ок!.. Ал)Т-о-ок!.. тесе сторошиххӑна 
5ӗнсе ил^ӗ.

— Вот сана приккас: малашне хам ҫук 5ух, ним- 
ле хут татки те илсе йулма йурамаст, ак ҫак хут- 
сене сро^нӑ йалсоветне леҫсе пар.

А^тук „асли“ каланине ханӑл туса, пӗр ушкӑн 
хут купине йалсоветне йӑтса кайрӗ. Кун хыҫҫӑн 
Лаххан55ӑ ^ӗри кӑшт лӑпланнӑ пек пул^ӗ. Т)орт 
кунта пули-пулми ӗҫсемпе тарӑхтараҫҫӗ, ҫакӑн пек 
Ъух кӑмӑла уҫса йама Мащӑ та ҫукҫке...—тесе шу- 
хӑшлат Лаххан55ӑ.

Ад)тук Лаххан55ӑ парса йанӑ хутсене калла йӑ- 
тӑрласа ҫитрӗ те, Лаххан^^а пӗр васкавлӑ хут тат- 
ки тыттар^ӗ.

— Ку хутсене ма кайалла тата?..
— Кун пек хутсем йалсоветӗн^е те пур, тет.
— Ну-и... волоккиттӑ. Ма-ха ку ^иркуд^арсене 

ик ҫӗре сырса ^ӑрманас. Тӳисти аптрал,—алӑка 
хыттӑн хупса тухса кайрӗ Лаххан^^ӑ.

Иалсовет пӳлӗмӗн^е халӑх лӑках... Акӑ Петӗр Лах- 
хан55ӑ та, алӑка йар-р уҫса йа^ӗ те, йалсовет пуҫ- 
лӑхӗ умне пырса тӑрса, мӗн ӗҫпе?—-тесе кӗске ый- 
ту па^ӗ.

— Иалсовет пуҫлӑхӗ ҫав ^иркуд^арсем пирки, 
халӑха пӗр-ик сӑмах калас та, пуҫ ҫин^ен кайтӑр 
покка,—терӗ. «

— Вернӑ, ун пирки калаҫса ирттерес пулат, но 
питӗ кӗскен каламалла.

-3- Халӑх!—кӑшкӑр^ӗ Лаххан^^ӑ.’
Йалсовет пӳртӗн^е, шӑна вӗҫни илтӗнмелле, ха- 

лӑх шӑп пул^ӗ.
—- Вот, йулташсем, халӑхсем, пирӗн пайан ҫак 

ӗҫсем ҫин^ен сире кӗскен каласа памалла.
Пирӗн йалсоветӗн^е ҫӗнӗ сайом сарас ӗҫ мӗнле 

пырат теҫҫӗ ^иркуд^арсем. Конешнӑ районра ӗҫле- 
кенсем, унта ^иркуд^арсем салатса ларнипе, пирӗн 
кунти полошенине пӗлмеҫҫӗ. Ҫӗнӗ сайом сарма мар.



„3 ҫуллаха 4 ҫулта" сайома^панӑ сатанкйе"те пур- 
нӑҫлайман: мӗншӗн тесен хзлӑхӑн укҫа ҫук. Ҫап- 
ла вӗт...

— Тӗрӗс!—йантрарӗ кулак шӑхли^исен сасси.
Ҫилос тума татах хушаҫҫӗ, пирӗн ку иртнӗ ҫул

хывса хӑварни те пур.
Хал) ӑна пуҫламан та,—тет Лаххан^^ӑ.
— Мӗн тумалла темиҫепе, пӗрре пур, ҫитет— 

терӗҫ хӑшӗсем (кахалсем).
3-мӗш ыйту 5иркул)ар тӑрӑх, коллективисатси 

уйӑхлӑхӗ йепле пыни. Конешнӑ, ку таран^^ен ку 
йалта колхос пулман. Малашне тума ^шутлатп^ӑр 
та, ан^ах хӗрарӑмсем пӑлханӗҫ тесе, пӑртак тӑх- 
тас, терӗмӗр. Сирӗн шухӑшпа мӗнле?..

— Тӑхтас-ха покка,—кӑшкӑр^ӗ кулак Апрам.
— Йулашки ыйту уйри тырпулла пухса кӗме 

хатӗрленесси. Вот йулташсем, конешнӑ, уйран тыр- 
пулла пухса кӗмеллине каламасан та аван пӗлетӗр 
тырри пулсан никам та йур айне хӑвармӗ.

— Ҫапла пулмасӑр ара, тырри пулсан, йур ай- 
не хӑвармӑттӑмӑр,—кӗрлерӗҫ кахалсем.

— Ну йулташсем кирлӗ ыйтусене сӳтсе йаврӑ-

Ҫине тӑрсах ӗҫлемелли вӑхӑтра.
Комсомол орканисатсисенБсн Былайӗшӗ промышлӗн- 

нӑҫ в а .зди  катӑрсем хатӗрлесси ҫине ҫителӗклӗ ҫаврӑнса 
пӑхайман. („Ҫамрӑк колхоҫнӗх”).

мӑр, халӗ саланма пултараттӑр,—терӗ Лаххан^^ӑ 
хулӑм сассипе.

Халӑх салансан йалсовет пӳртне пуҫлӑхна Лах- 
хан'55ӑ ҫеҫ тӑрса йул^ӗҫ.

— Ну-и... ес ӑҫтан ӑс тупрӑн, Волотӑ, миҫе камп- 
пани пуҫ ҫин^ен тухса карӗ, тет савӑннипе Лах- 
хан5 5 ӑ.

— Та... покка нимле ыйту та пуҫа касса тӑмаст,— 
кулкаласа калаҫа'г йалсовет пуҫлӑхӗ. Ну ку камп- 
панисене ирггерни ҫин^ен РИК-а раппӑрт парас, 
раппӑрт,—тет пуҫлӑх.

^— Вернӑ!.„ Тӗрӗс!.. Камппанисене утарнӑ ирттер- 
тӗмер тесе пӗлтерес!

*
^Райӗҫтӑвкомрисем раппӑрта „ӗненмерӗҫ“. '5 ых- 

вӑрсемпе кӑтартса йарӑр терӗҫ.
— Тырпула пухса кӗртес ыйту пирки ӗҫре мӗн 

турӑр?
— Ҫӗнӗ сайома мӗн ^ухлӗх салатрӑр?
Ҫавӑн пек ыйтусемпе йалсовет претҫетаттӗлӗн 

пуҫне антратсах ҫитернӗ.
Мӗн тунӑ? Паллах, нимӗн те туман.
— Ыран сирӗнпе РКИ калаҫӗ.
Ку сӑмахсене илтнӗ хыҫҫӑн йулашки хут Лах- 

хан55ӑ ҫине пӑхрӑм та, ҫӑварӗ налево, сӑмси на- 
право пӑрӑнса кайнине курсан, темле манӑн ӑна 
тимӗр шӑпӑрпа шӑлас килсе кайрӗ.

Вулакан йулташ! Ҫакӑн пек ӗҫ хӑвӑр таврара 
пуласран, под^шевикла сыхланмалла.

ЙӐЛӐМКАЙ.

П уҫданм ан вӗҫ.
Утар йа.теор „Капкӑн“ кӑн^велернв Канаш райӗҫтӑв- 

комӗ Аслӑ Цикших йаляе йанӑ §иркуфара йа§ӗ.
Т)ирку̂ {)арӗ вара §апдӑран та '§аплӑскер. Ун пек 

§ирку^§ара кӗн§елерсен§е ларакан тисдӗкие хутӑш ҫӑр- 
са тунӑ тӑмпуҫсем ҫеҫ шухӑшласа кӑларма пудтараҫ- 
ҫӗ. '5иркӳд,арӑн 3-мӗш странитснне ан§ах канверт ӑш- 
ие §иксе йанӑ (ийун,ӗн 10-мӗшӗн§е с|30 г. номӗрпа 
ҫирнӑ §ирку§арне). 1-мӗшпе 2-мӗш странитсисем ҫук.

— Вӗсем ӑҫта?
— Пуҫламӑшӗсеми? 1-мӗш странитснне теаӗр йалӗҫ- 

тӑвкома, 2-ыӗшне татах тепӗр йалӗҫтӑвкоыа йама кир- 
лӗ иулӗ тесе хӑварнӑ ӗнтӗ пуҫламӗшне райсҫтӑвком 
ҫыруҫи таврашӗсем.

'Ҫирку^арӗ ҫине ал пусакан Темнтӑв йулташран ый- 
татпӑр:

— Калаха, пуҫу санӑн ӑҫта ҫӳрет? Ху кӑн§е.1ерте 
ларнӑ вӑхӑтра вӑд санран уйӑрӑлса кайса пойӑсса 
кнлвӗ ҫынсене курса ҫӳретши йе урамра йӑванса ир- 
тен-ҫӳрекенсене §ӑрмантарса выртаГши?

П ущ ӑ.

пул-

Катӑрсем хатӗрлес план пуҫран вӗҫсе кайнӑ.

— Емӗр вӑрӑм пултӑр, ӗмӗр вӑрӑм пултӑр!
— Ӗмӗр ыар. Исхоташ§и номӗр н у м а й  

тӑр,, ноыӗр нумай пултӑр.
Йетӗрне коопсойусӗ ҫыр§ӗ хут, 23011-ыӗш номӗрлӑ 

хут.
Ху§аш йалсове§ӗ ил§ӗ, уҫрӗ канверта. Пӑха'Г „Мо- 

§ар СӖК-не“ тенӗ хут сиксе тухрӗ. Ху§ӗпе пӗрле утид- 
сырйо пухасси ҫин§ен контроллӗ план йаратпӑр, тенӗ. 
Ан§ах контродлӗ илан вырӑнне, пуш иланккӑсем ҫеҫ.

— Ма планккисем пушӑ пулнӑ?
Ана йаракансен пуҫӗсем пушӑ пулнӑран.



Х 2 & Л П И 1 / Р ш г п г Р Р

Есӗ 'Ҫаллӑ пӳҫ районӗн§и Кнвӗ Уҫтим йалӗ §ӑ- 
дб мар-иха?
-  Ҫавӑнтисемҫке.
^ Сирӗн йалта йалкаиашӗ пур-и?

Бурҫке.
Школӑ та пури?
Пурҫке. Унта у§§итлӗсем те пур.

-- Шет колхос та пури?
- Колхос та пур. Пӗ.1тӗрех орканисатсилерӗҫ.
- Апла пулсан сирӗн йалта тен комуниссемпе ком-
о.тессем те §ылайахи?

Пуласахҫке вӗсем те. 
акнашкал ыйтусем парса, ответсем илмелле пул§ӗ 
йн пӗр йалкортан ҫак кунсен§е.

Тата мӗн пур сирӗн йадта?—тесе ыйтрӑм епӗ ун- 
йулашкин§ен.
^иркӳ пур тата пирӗн йалта, паҫӑр калама асту- 

хӑйаматне, терӗ мана хирӗҫ йалкор йулташ.
„Апла пулсан ку тӗн сӗрӗмӗ ву§ахӗн§е ӗҫлекен- 

те пур тӑр“ тесе шухӑшласа илтӗи хам ӑшӑмра 
сӑмахсене илтсессӗн.
- Халӗ пирӗн йалта пуп вырӑнӗн§е Мулентей Ми- 

арӑмӗ Хвинкка пит лайӑх ӗҫлетха, нумӑйах та
ист, вӑл ҫумӑр ӳ§ӳкӗ (§ӳк) туса иртер§ӗ. Славнӑй 
гурб шелмӑскер. Пупран пӗр те кайа йулмасГ, пур- 
ге пӗлет. Ахалрен суйласа хуыан пулас Хвинкка 
1не телекатккӑсен вошаттӑйне,—йалсове^ӗ ҫумӗн§е 
ткӑсене ӳ§ӳк тума йертсе тухрӗ, терӗ йалкор тӑ- 
иса кулса.,

нлтсен §ылайах тӗлӗнмелле пул§ӗ, мӗншӗн те- 
)ӑваш хадӑхӗ хушшин§е ҫумӑр ӳ§ӳкӗ тӑвас йӑла 
ҫин§ен епӗ ӗдӗк вӑтӑр ҫуд мадарах аттерен идт- 

1; унтан вара найанхи кун^^ен те никамран та 
1ея. Ӗҫӗ йепле пудни ҫин§ен тӗпдӗрех ыйтса пӗд- 
ҫак курӑн§ӗ:
винкка инке ҫуллӑ пӑтӑ пит йуратаканскер иккен.Ҫап- 
'Мӑ пӑтӑ ҫийес киднипе ӑнтӑхса ҫитсен, вӑд пӑтӑ 

май шыраГ. Пӗрре хӗрарӑысемпе пухӑнса ларнӑ 
9 ҫакнашкал йумах ӑ’апратаГ: „Кӑҫал хӑшпӗр вы- 

комуниссем мункуна хисеплемесӗр акана тухса 
эпе турра ҫнлентерсе, кӑҫад уйар ҫанталӑк пул- 

ҫ у м ӑ р пулас ҫ у к,̂  ҫавӑппа тырӑ типсе 
пӗтсе ларма пудтарат. Ӗлӗк ҫумӑр пулмасан, ҫу- 

Ҫрарасшӑн ӳ§ӳк тунӑ. Ҫак йӗркене кӑҫал пирӗн 
дӑхас пулат, унсӑрӑн выҫӑ йулма пултаратпӑр, 

в5л.
“9кенсев§ен хӑшӗ-пӗри ку сӑмахсемпе килбшес- 
“Улман, мӗншӗн тесен вӗсем кӑҫал ҫумӑр ҫӑвах 
]9 асран йаман. Ҫапах та Хвинкка инке пек ҫул • 
гӑ, йуратакан кар§ӑксемпе айвантарах хӗрарӑм-
в̂тернӗ.

Тӑвасах,+ӑвасах авалхи асаттесен йӑлине! тенӗ

де.лекаткӑсен вошаттӑйӗ“ пуҫарса йанипе тенӗр 
1?ӳк ва.т,.§и протуктӑсем пуҫтарма тытӑнаҫҫӗ. 
ӑуҫтарса ҫитереҫҫӗ кӗрпе, ҫу, ҫӑмарта, тӑвар,

I. ит. те.
7-мӗш кунӗн§е ӳ§ӳк иӑтти -ӗҫернб ҫӗре дӗ- 

_̂  пухӑнаГ. Тӑватӑ хуран пӑтӑ дӑкӑртатса вбре- 
““к Пӑтти пиҫсе ҫитнӗ вӑхӑтра Хвинкка инке

тытӑнҫӗ кӗл тума. Ҫумӑршӑн турра тархаслаГ, кӑҫалхи 
ҫулшӑн та. килес ҫулшӑн та, турӑран ҫумӑр 
ыйтаГ, комуяиссеве ылханаГ. Иумай кӗл турӗ, пупсем 
алттарте кӗл тунӑ йевӗрлек аллисене ҫӳле ҫӗклесе кӗл 
турӗ. Кӗлли пӗгсен пӑттине валеҫрӗҫ. Пурне тв пӑр- 
так-пӑртак валеҫсе па§ӗҫ, Хвинкка инке «вошаттӑй» 
пулнӑ майӗпе пӗр §ара (ытла сарлака йывӑҫ §ашкӑ) 
иӑтӑ илсе кайрӗ.

— «Ҫав пӑтта Хвинкка инке хӑй упӑшкипе виҫӗ 
кун таран ҫирӗ, ҫисе пӗтерейменнине пӑрушне па|ӗҫ», 
тет йалкор.

— Хвинкка инке ҫак ӗҫе орканисатсилесе, туса ир- 
тернӗ вӑхӑтра сирӗн йалти йалканашӗпв комуниссем 
тата уе^итлӗ таврашӗсем ӑҫта пулвӑши? тесе ыйтрӑм 
епӗ йалкортан.

— Вӗоем хӗвел ҫин§е хырӑмӗсене ӑшӑтса выртрӗҫ, 
терӗ мана хирӗҫ йалкор.

'Еӑнах та ҫапла пуднӑ пудмалла, урӑхла пулас та 
ҫук. СЕНӖК.

Ҫапса ватмадла.
Туш касси йалӗпБИ (Й етӗрне районӗ) партти кӑнтита- 

§ӗ Касакков сайом ҫырӑнса укҫана шыва йаратӑр, тет 
сайом ҫырӑнас текен колхоҫнӗксене.

Кулакпа пуп катили,
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Ҫӗлен-калтасем ^ашкӑраҫҫӗ
— Вӑрмар районӗн^е машшинпа трактӑр стант- 

си пулмалла.
Ҫак сӑмахсеь^ен кулаксем кашкӑртан хӑранӑ 

пекех хӑраҫҫӗ. Тытамак тытнӑ пек ^ӗтреҫҫӗ.
— Ах, мӗн тӑвас? Т)ӗрӗллех пӗтерет пнре кол-

хос... Ҫур^маранах татат трактӑр (МТС). Капкӑна
лекнӗ кашкӑр пек туллашаҫҫӗ кулаксем...

*
Ӗлӗкренпех ҫӗрме пуйан пурӑннӑ Йекким Са- 

хар55ӑ. 30-40-шер теҫеттин ҫӗр тара илсе акнӑ. 
Т)ухӑнсен йуннӑ кашкӑр пек ӗҫсе пурӑнат тесе, 
ӑна раскула^^ӑт турӗҫ.

Ҫак йулашки кунсен^е Йекким Сххар^^ӑ ытла 
та шӑртланса ҫитрӗ. Кӗракине Вӑрмарта МТС пул- 
ни унӑн 5ӗрине шӗл-кӑвар пӗҫертнӗ пек пӗҫертет.

— Вӗсем, 5ухӑнсем, сана хисеплеме пслмеҫҫӗ. 
Елӗкхине веҫех манса кайнӑ.

— Кам вӗсене выҫӑ вилесреи хӑтарнӑ?
— Епӗ!.. Еп хӑтарнӑ. Ҫӗрӗсене хӗллех укҫа тӳл- 

лесе тара илнӗ.
— Армана кайма лаша кам пара^^ӗ вӗсӗне?!.
— Епӗ!.. Каллех епӗ!.. Пӗрре армана кайса кил- 

нӗшин 3-4 кун ан^ах тырӑ выртарнӑ. Тырӑ вы- 
расси мӗскер вӑл—пуҫтакки!..

Тата ҫиме пӗтсен тӳррех ман пата 5упса пы- 
раъъӗҫ.

— Кивҫен ҫӑнӑх парха, Иекким Сахар^^а, пу- 
шалстӑ, тесе йӑлӑна^^ӗҫ.

Айта еп, айванскер, хӗрхеннӗ вӗсене. Парса йа- 
нӑ пӗрер пӑт ҫӑнӑх. Ҫитменнине уншӑн 5 6 уйӑх 
кӗтсе те 2 пӑт ан^ах илнӗ.

Ҫапла каласа, хӑйӗнпе хӑй вӑрҫнӑ Иекким Са- 
хар55ӑ.

— А хад,... хад, мана хирӗҫ тӑ^ӗҫ. Раскула^^ӑт
туреҫ.

— Ӑ-ӑх! вӑйӑм ҫитсен пӗрерӗн-пӗрерӗн пӑвӑт-

Нумайах 5упман55ӗ, ури йар! шуса карӗ 
тислӗкӗ ҫин^е. Кӗрс! персе ан^ӗ Йекким С 
хар5 5 ӑ.

Ӑна вара ухмаха йернӗ тесе 1-2 кун 
пӳртне хупса усрарӗҫ.

(

хур

Тепӗр икӗ кунтан Йекким Саххар^^ӑ патнеҪ 
ритун пуп пырат.

— Ох, пурнӑҫсем на^ар хад, пирӗн,—тесе 
хӑрнӑ вӗсем иккӗш те.

— Ҫав колхосах пӗтер^ӗ пире.
— Та-а-а!
— Халӑхӗ те туррл ман^ӗ. Антихриса тухса 

рӗ. Иртнӗ вырсарни кун 3-4 кар^ӑк ҫеҫ пынӑ -5̂  
кӗве. Вӗсеншӗн кӗл ту!.. I

— Тавай мӗн пулсан мӗн килет, колхоса хи 
суйа хыпарсем сарар.

— Вот, вот, хытӑрах акиттатсилес пулат. К 
хоса ан кӗ^^ӗр. Тух^ӑр унтан.

— Куна, хай ӗлӗк манашкӑ пулнӑ Праскине 
53Х хушас. Вӑл ун пеккин^ен маттур пулакан.

Кун хыҫҫӑн, пулӑштав хыҫҫӑн пулӑштав, пуц 
нӑ хыҫҫӑн, иккӗшӗ те ҫӗрӗпех хӑсӑксем ҫин^е й; 
ланса ҫӗр каҫрӗҫ.

тӑм,—тесе вӑл урай хӑмине шатлаттарса утса ҫу- 
рерӗ. Унӑн ури айӗн^и урай хӑмисем асапланса 
авӑнаҫҫӗ. Т)ӗриклетсе йынӑшаҫҫӗ.

Урай хӑмисем авӑннипе хӑрӑк сӗтел ташша йа- 
нӑ. Ку Йекким Сахар^^а килӗшмерӗ пулас. Хӑйӗн- 
56Н кулнӑ пекех туйӑн^ӗ.

— Ӗсӗ те колхос майлӑ-и? Манран кулатни,-- 
терӗ те—шоп! тутар^ӗ сӗтелле.

Сехри хӑпнипе сӗтел ҫин^и ^ашкӑсем ҫӗрелле 
сикрӗҫ. Сӗтелли те хырӑмӗпе урай ҫине пӗр сас- 
сӑр тӳнсе выртрӗ.

Ҫав вӑхӑтра кӗтесре ларакан ҫветтуй атте те 
ахӑлтатсах кулнӑн туйӑн^ӗ Йекким Саххар^^ӑйа.

— Е-е! Есӗ те комуниссен майлӑ-и? Колхоса пӗ- 
тер тесе мӗн^ул йӑлӑнтӑм сана, а есӗ колхоса ӳс- 
терен кӑна. Кӗрс! тытса ҫапрӗ ҫветтуйа Иекким 
Саххар55ӑ ҫав терийех тарӑхса ҫирипе.

— Атте, атте, пӑх-ха, пӑх, трактӑр ӳкертӗм, йеп- 
ле аван тухрӗ.

— Ех! шуйттан ^ӗпписем. нумай^^ен тарӑхта- 
раттӑри есир мана. Трактӑр, трактӑр... Трактӑр 
пирӗн тӑшманне пӗлмесне хад)Те, тесе а^и ҫине 
урнӑ кашкӑр пек сикрӗ Йекким Саххар^^ӑ. А^и 
урама тухса тар^ӗ. Ашшӗ те ун хыҫҫӑн ҫавра ҫил 
пек хӑваласа карӗ.

Ҫынсем;
— Ку клас тӑшманӗ ухмаха йериӗ пуд> тесе ҫӑ- 

варӗсене карса йулаҫҫӗ.

Тепӗр кунне йалсем тӑрӑх суйа сӑмах ҫӑмхи 
ма пуҫларӗ:

— Кунтан хӑвалаҫҫӗ...
— Ҫур йал ытла хуса кайаҫҫӗ...
—  Ун5 5 ен выД)ӑхсене пусса ҫисе йарас...
— Колхоҫнӗксене те хӑвармаҫҫӗ, тет.
— Колхоссем пурпӗр пулмаҫҫӗ. '^асах 

пуҫланмалла, тет.
— Айӑплисене турӑ шелемеҫех. Хӑрушӑ 

насем килмелле, тет (тет, тет, тетӗн хӳри кӗске 
тет (тет, тет, тетӗн хӳри кӗске, тет).

Йалтан йала, килӗрен киле вӗҫсе ҫаврӑн§ӗ 
хыпар.

Шиклисем шикленеҫҫӗ кунтан.
Кулаксем савӑнаҫҫӗ ^унтан.
— Ха-ха-ха!—кулат Иекким Саххар^^ӑ.
— Ахӑл-ахӑл—ахӑлтатат Ҫӗпритун пуп.
— Хи-хи-хи! И-хи-хик1 ихӗлтетет Пӑраски,
— Йепле, петӗм рапно ӑш^икикне пӑлхата 

епӗр, тесе савӑнаҫҫӗ етсм пуҫлӑ, етем 5ӗл> 
ҫӗлен-калтасем, '

Ан^ах ҫапах та колхос хумӗ ӳсет. Т)ухӑниа 
там пӗр колхоспа МТС ҫеҫ хӑйӗн пурнӑҫне л 
латассине пӗлет. Ҫавӑнпа ӳсет вӑл йухӑм, 
Кулаксен суйа сӑмаххисене ҫапса салатат.

ТУРТУШ ВЕ1

Кама сутас?

— Кунта-и справккӑ пӳровӗ?
— Кунта. ^
— Епӗ винттовккӑна хӑйех тасатса п а р а к а  

парат шухӑшласа кӑлартӑм. Кама сутма пу̂  
ӑна?

— 3-мӗш роттӑри Штыккӑв к р а с н о а р м е и т  

пек аппарат ӑна питӗ кирлӗ. Аллипе^ в и н т т  

на вӑл тасатма йуратмаст те, вара пашалне, 
ма та намӑс, калама ҫук йапӑх тытат.
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;ҫ И Л Й ӗ в  
ат кӑларма тытанна.
йан праҫнӗк. Пайанхи кун ӗҫҫынни урама тух- 
■р-ра! тесе кӑшкӑрат. Савӑнӑҫ темелле. 
зи Му^ар (Иетӗрне районӗ) шкулӗ. Парттӑсем 
;па шӑппӑн пуплеҫҫӗ. Парттӑсем умен^е лара- 
:ӗтел ҫине у^^итлӗ Ваҫҫилйӗв пӗр лцста хут 
та, кӑраиташне сӑмса шӑтӑкне тӗллесе тӑрса, 
;ер татӑлса анасса кӗтсе тӑрат. Пӗр вӑл ҫеҫ 
] савӑнмаст. Ну, тӳрех калас пулат ӗнтӗ— 
ан хытарса тунӑ камит. Унӑн хуйхӑллӑ пуҫӗн- 
:ӑйӗн5ен пӗртте пӗ^ӗк мар шухӑш йавӑнат. 
Ах, кам утакан нурши? Тытсах кӗртӗттӗм'55ӗ. 
лленнипе шӑлӗсене шатӑртаттарса ил^ӗ те, ал- 
|И кӑранташне ҫат ҫапрӗ сӗтел ҫине. Вӑл па- 
праҫнӗк йа^ӗпе ҫӗнӗ номӗр ҫтена хаҫа^ӗ кӑ- 
сшӑн асаплана'г. Ҫавӑнпа та, ҫавна кӑлармаш- 
-.урамран кама пулин конвойпах“ тытса кӗ- 
п, тесе сыхласа тӑра'г,
1йан вӑл иумай пионерсене ҫак ӗҫе „мопили- 
н.тенӗ“, ан'5ах лешсем йӗкехӳресем пек йӑлт- 
вӗлттик сиккелесе тарса пӗ'шӗ. Хал, ӗн'гӗ вӑл 
к урисене ^арнӑ, ҫӑварне карнӑ. Пуҫӗн^е „ка- 
вытта вил мулка^"—тенӗ шухӑшсем йавӑнаҫҫӗ.

Поликлиннӗккӑра.
— Иулташ тухтӑр, манӑн пигӗ куҫ ыратат.
— Апла пулсан сан кунта килмелле мар. Еп хӗ- 

рарӑм 5ирӗпе ӗҫлекен тухтӑр.
— Ьп хӗрарӑм марим. Ма ес ун пек ват ҫынтан 

мӑшкӑлатӑн. Ҫапкан В.

Страстӗ,^ Ваҫҫилйӗв, мӗнле пурӑнаттӑр?!. 
рри ҫывӑрса кайнӑ у^^иттӗл ҫак сасса илтсе- 
,ах“ тесе кӑштах месерле персе анмарӗ. 
01шалҫӑ“—терӗ^хӑйӗн ӑшӗн'5е. —Сторовӑ, ни^- 
пурӑнатпӑр. Вӑт... вӑт сана кӑранташ, линейк- 
1ӗр листа хут—халех ӗҫе тытӑн, штопӑ тепӗр 
)ен коттовӑ пултӑр.
Еп ӑнланаймарӑм ҫав мӗскерле ӗҫ?
Мӗскер ӑнланмарӑн? Ес пӗлен вӗт, пайан 
аӗк—ҫтена хаҫа^ӗ кӑлармалла. Ху хулара вӗ- 
е пурӑнатӑн, кул)ттурӑллӑ ҫын, ҫавна та ӑн- 
етӑн. Пӗлетӗн вӗт ^хал,—мӗнле вӑхӑтне.

иртен-вара тапӑҫса тӑрнӑскер питӗ хӗпӗр- 
■Бутах „урра“ тесе кӑшкӑра^^ӗ, аранах ^а-

Тавай кӑларатпӑр, штолӗ. Маттериалӗсене 
! пӑхкалӑпӑр! Сирӗн ретколлеки пури?
Ҫук.
Аҫта?
Пӗлмес: тактӑ пулма кирлӗ вӑл гшрӗн рет- 

тени.
Есӗ ху кам?
Епӗ ретактӑр.
Массӑллӑ ретколлекисем тенине илтнӗ-и есӗ? 
‘ем, пӗлместӗп пулӗ ҫавӑ.
Фарӗҫ иккӗшӗ те. Мӗн тумалла ӗнгӗ?!. Аптрал

Ех, ку хаҫата пула, каймалли пур^^ӗ,—аса 
‘'е, вӗҫтер^ӗ таҫта хайхи у^^иттӗл.

• тӑмран тунӑ пуҫсем тӗн^ере урӑх йулман 
ое, пур ҫавӑ, пур. Тупӑнаҫҫӗ сайра хутра у^- 
'Сем хушшин^е те. Тӑмпуҫ вырӑнне йсплӗ ҫӑ- 
5Устин'5ен хытарса тусан авангарах пуҫ пулат
_  ЙАЛКАН.  ____

**Урату йулашки,

Пай̂ ’̂ ка55а тухатӑни?
иок миҫемӗш каттекорипе илетӗн?

V /

А сл ӑ кӗнеке. (йумах)
Пӗрре пиалиоп'еккӑр иатне йытӑ пек хашкаса нн 

ватӑ мар, ни ҫаирӑк мар ҫын пырса тӑнӑ.
— Парха мана пӗр-пӗр кӗневе. Кӗнеки усӑдлӑ пул- 

тар. Вӑл кӗнекеае вуласан, ҫӗр ҫин-ве мӗяле патшалӑх- 
сем, мӗнле халӑхсем, мӗиле ӳсея-тӑрансем иур пӗтӗм- 
иех пӗлсе тӑмалла пултӑр, тевӗ.

— На!—тенӗ шшлиоттеккӑр нӗр хулӑм кӗнеке тыт- 
тарса.—Кӑна вуласан ҫӗр ҫив̂ ве мӗн пур—пурне те 
пӗлме путтаратӑн.

Ерне тв нртмен, ха§хи ҫын каллех пипдногтека хаш- 
каса керсе кайиӑ.

— Хадӗ ӗнтӗ §и ыыскаралла ҫырнӑ кӗнекене тупса 
пар. Арӑмпа вӑрҫрӑи та, ӑш варкама иуҫларӗ. Кайам- 
ха пиплиоттека, парса йамӗҫши мана ӑш варкавине 
сирсе йама пултаракан кӗнеке, терӗм.

— На сана! Вула! Ку кӗнекепе пӗтӗм хуйху-суйху 
иртсе кайӗ,—тенӗ пиплиоттеккӑр „Йӗплӗ калавсем" 
йатдӑ кӗпекене тыттарса.

Ҫын вара кӗнекесене ҫав тери йуратса кайнӑ, вӗсем- 
сӗр иурнайман та. Кашни 3-4 куятанах шшлноттеккӑр 
натне ҫӗнӗ кӗпекесем вулама илме Бупнӑ. Пӗрин§е ӑна 
йумахдӑ кӗнекесем кирлӗ, теприн§в—науккӑ кӗнекисем, 
тата теприн§е историллӗ кӗнекесем, тата хӑшпӗр §ух- 
не „ах.§рен вуласа вӑхӑт иртгермелли кӗнекесем“ кнр- 
лӗ пуласҫӗ. Пиплиоттеккӑр мӗнде кӗяеке ыӑтнӑ, унӑн 
вӑмӑлне пӗлсе ҫавнах тупса параГ. Йуратсах вулаГ кӗ- 
некесене ҫын.

Йулашкин§ен пинлиотгеккӑр шутлат:
— На§ар пинлиоттеккйр епӗ,—тет,—пур йышши кӗ- 

некесене те вулама патӑм, §ӑваш сӑвӑҫнсем ҫыряӑ кӗ- 
некесене вулама паыа маннӑ. Наккӑ, вулаха, тенӗ. 
Тыттарнӑ ӑна пӗр сӑвӑ кӗнеки.

Пӗр ерне иртет, ик ерне иртет, внҫҫӗ. Пирӗн ҫын 
пнплиоттекка ҫӳреме пӗтӗмпех пӑрахнӑ.

— Кӗнеки ыӗнӗпех ҫухал-ви мӗн ку,—тесе шутлаГ 
пнплиоттеккӑр.

Сасартӑк пӗр каҫхине пӑхаГ тв пиалиоттеккӑр ура- 
малла—хайхи ҫын пынине курах кайаГ. Пинлиоттек- 
кӑр патне кӗрсе тӑ§ӗ те ҫын каларӗ:

— Вот ку кӗнеке-е! Поет! Кун пек -ӑслӑ кӗнеке кур- 
ман. Ҫи§ӗ хут^ҫен вуласа тухрӑм. Илтетни—ҫи̂ вӗ хут 
вуларӑм, нимӗн те ӑнланаймарӑм. Ӑслӑ кӗнеке. Пит 
ӑслӑ иуҫпа ҫырнӑскер. Саспаллисем те §ӑвашлах, сӑ- 
махӗсем те §ӑвашлах—ан§ах §ӑваш ӑнланмалла мар. 
Вырӑс писсаттӗлӗсен ӑҫта пирӗнне ҫитес. Ара ҫав те- 
ри ӑслӑ сӑмахсемпе ҫырнӑ, пирӗн пек ытлашши нума- 
йах вӗренеймен ҫын нихӑҫан та ӑнласа илес ҫук унта 
ҫырнине. Талантлӑ ҫырнӑ, тенӗ.

Ҫын вара сӑмси ҫин§и тарне шӑлса илнӗ те, йулаш- 
кин§ен ҫапла каласа хӑварнӑ:

— Халӗ ӗнтӗ мана ниыӗнле кӗнеке те ан парха: ка- 
нас, тетӗп, пит талантлӑ вара хамӑрӑн, §ӑвашӑн сӑ- 
вӑҫисем, тенӗ.

Йумахӑм пӗтрӗ. Ӗҫҫыннисено ӑнланмалла мар §ӗл- 
хепе ҫыракан §ӑваш сӑвӑҫисем пӗтменха. Пурхавӗсем 
тсмиҫе. Вӗсен хушама§ӗсӗыпе сӑввисен йа^Бӗсене вула- 
кансем хӑйсем каласа пама пултараҫҫб. ОВРАШИН.

п
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Щӑвашла мар.
Т)ӑваш автономи пуҫланнн 11 ҫул ҫитрӗ. У§рештени- 

сем §йваш ӗҫҫыинисемпе §ӑвашла калаҫаҫҫӗ, §ӑвашла...
— Стоп! Ан суй! Пурте мар. Акӑ Канаш райҫӗрпа- 

йӗ §ӑваш ӗҫҫыннисемпе §ӑвашла калаҫмасГ.
— Мӗнле калаҫаГ апда. Вырӑслаши?
— Вырӑсла та мар, Бӑвашла та мар.
— Мӗнле вара?
— Тӗн§ерв пулман, никам ӑнланмалла мар §ӗлхепе. 
Акӑ ийунӗн 14-мӗшӗн§е йанӑ хут:

„Б. Бикш ихинский колхоз „М отор“.
Канашский райзо предлагает сего  получени отно- 

ш ени. Представит опрыккател 1 шт. Строчнӑй пор- 
йатки.

Зав. райзо Никаноров.
За райтехник порба с .-хоз Самсонов. 

Пӗр поет калашле, „ни §ӑваш вп, ни вырӑс—хама 
хам неснайски”.

П роры в.
Сасартӑк хӑратакан хыпарсем: Вӑрнарти фосфо- 

рит савӑ^ӗ ийущ уйӑхӗн пӗремӗш ҫуруйӑхлӑх план- 
не 27,6 пр055ӑн кӑна тултарнӑ. Машшинсем 
5ас-5асах ваннӑ пирки простойсем 70 про'55ӑна 
ҫитнӗ. Хӑрушӑ 5ыхвӑрсем! Тирекси, савком...

— Савкоми? Савком вӑл... урӑх ӗҫреха. Йурату- 
сен су^ӗсене туса ларат.

Ак отношени:
„Директору Вурнарского фосфоритного завода.
Завком союза юрнорабочих имсст Дирекции 

завода сообщить: Электротехник верного Вам 
завода М. в ночъ на 27-го февраля в 1 чпс 
ночи появляется в комнату оюенщин и с боль- 
ши.ч хиумом уводит к ссбе в комнату техничку 
Заводупраеления т. Н —ву.

Завком находит такое положение чрезвычай- 
но нспор.малшым в особенносгпи со стороны спе- 
циалиста цивилизованною человека. Тов. М. этим 
посгпупком ставигп в неудобное гюложение не 
гполъко ссбя но и других спецгшлисгпов завода. 
Завком со своей стороггы неоднократно предугг- 
реждал, но последний в своей гговедении не ис- 
равляется. Заводуггравление должно предпринять 
серьезные меры.

За предзавкома Жапитонов.
За секрегпарь Митюков".

— Ийук! Савком, ӑҫта ес?
—  ?!
— Савко-о-ом!

^— Мӗн? Каллех йуратупа аппаланакансем ту- 
пӑн^ӗҫиха?

— Ҫук. Прорыв. .
— мҫта прорыв. Йурату фронтӗн^еи?
— Мар. Происвотствӑ фронтӗн^е.
— А-а! Унта пулсан... хм!.. кӑххӑм .. нта!..

12

тт
'Щӑваш ’§ӗлхине „ҫурмалла  
реалисатси^.

'Ҫӑвашсурӑм йадӗҫтӑвкомӗн (Елӗк районӗ) плен 
'§в пулнӑ ҫынсем '5ӑвашсурӑмӗн§и 6 ҫул вӗрен 
шкул пуҫлӑхӗ Алексантрӑв ҫинцен шалӑпӑ параҫҫ| 
§огне пирӗнтен мӑшкӑласа тунӑ пекех турӗ. Ним 
ӑнданаймарӑмӑр, теҫҫӗ. От§отне ҫзк 'вӗлхепе турӗ:

 Горячий завтрак началась, но пулса пӗтмерӗ
имеется 62 пуҫ, ҫӑмарта ҫнеҫҫон тысячи с  §ем то. 1 
нӑй уБЗсткӑра корох пулнӑ 50 процентов годитс; 
протсӗнӗ не годится... Хартошкӑ 80 пуд овйоспа 
тарнӑ, ш ол ути ..“

МӑшкЗласа мар Алексантрӑв й. ун пек вырӑсл 
вашла 'вӗлхепв сире токлат туса панӑ. '])ӗлхи ун! 
калнӑ пулнӑ. Сутнал ҫине хурса тимӗр мӑдатукпа 
йакатмалда ӑ'на дайӑхрах. Йуппи'

Еама пуш ӑт, утӑ^ в у т ӑ  кирл
Ҫзкӑн пек пӗлтерӳ паратпӑр:
„Йулташсем, мӗн пур §ӑваш ҫӗршывӗв^ҫе нур; 

'§ӗр'8увсеы: камӑн ҫӑпати ҫӗтӗк, камӑн '§ӑпӑркка 
малла, камӑн лашийӗ шӑмӑпада тиртен ан̂ вах 
тата камӑн вутӑ пӗр кило та ҫуккӑ, хӑвӑртрах 
районӗн^БИ Кӑшаркасси йадӗвБи леҫник ХӗветӗрЛ 
лайӗви̂ Б Л)Вов патне кума пуласси ҫив^ден, пуҫан; 
матлӑх, хун,ама-хун,аҫа пуласси ҫин̂ Бен, пӗр сӑ, 
каласан, хурӑнташланасси ҫин̂ рен сайавленисем 
Сайавленисемпе пӗрле урӑх ниыӗнле токкумӗнт т; 
лӗ ыар. Сайавленисене хӑвӑртрах йама ыйтатӑп 
рӑнташлансассӑн сирӗн малта асӑннӑ ҫитме 
пӗр минут хушшин^БСх пӗтӗҫ!“ Пӗлтерӳ ҫыраканӗ

Ииа!

С ӗтӗрӗнет.
Волоккиттӑ сӗтӗрнет. Сӗтӗрнет, сӗтӗрнет— йӗр 

сем хӑвармасГ.
Уравӑш копператтивне (Вӑрнар районӗ) пӗр ' 

шени пырса денкнӗ. Штамнӗ пур. Штампӗ тӑрӑ 
хута Вӑрвар районӗн потрепиттбл ушкӑнӗ йани I 
рат (6-мӗш нумӗрпа). Ан^ҫах отношени ҫин'§е мӗ! 
нине ни куҫлӑхпа, ни тӗкӗрпе, ни микроскоппа  ̂
май ҫук, тет Шемей.

'Ҫӑнах та отношшенине нимӗнпе те вулама ма1 
Стношшенине „Канкйна“ кӗртсе лартсан, ун ҫи1]*' 
^Ьакин ал пусни аран-аран па»ӑрма пуҫдарӗ

— Волоккитгӑ!
— Волоккиттӑ мар. Мӑшкӑл!

Технӗккӑ мӗнне пӗлменсем те пур.
— Есӗр технӗккӑна алла илес т ӗ л ӗ ш п е  мӗй
— И-и, пирӗн технӗк такҫанах^

епӗр хушмасан мун^а кӗме те каймаст. * п  
илсен епӗр технӗка 10С про^^ӑнӗпех алла
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Нӳхрепри шӑршӑ.

районӗнъи Хирлеп колхосра.

^ес^ен. Есӗр тислӗке уйа кӑлармарӑрҫке.
1ЛХ0С иретҫетаттӗлӗ . Пирӗн тислӗк ҫӗрсе ҫит- 
а.
^ес^ен. Есӗр мӗншӗн тата ирхи ҫӗртмене ҫап- 
тухмастӑр?
олхос претҫетаттӗлӗ . Ирхи ҫӗртме тума тислӗ- 
■йа кӑларман. А. ТаЛ|.

а кирлӗ?

Справккӑсем паракан пӳро кунта-и?
Кунта.
Апла пулсан калӑрха маиа—йапалана шӑр- 

13 тупакан йытӑ пур манӑн. Кама сутма пулӗ- 
ӑна?
Ана сутас тетӗн пулсан, Тутаркас районне 
Унта пуштӑ акӗнтлӑхӗн вӑхӑтлӑ пуҫлӑхӗ _̂ Со- 

лӗн, хаҫат-шурнал сарас тӗлӗшпе ӗҫлекен Йер- 
1йӗв, телефонисткӑ Иванов йатлӑ ҫынсем пур. 
гне пит кирлӗ пулат ҫав йытӑ.
Мӗн тума кирлӗши вӗсене йытӑ-иш^ейккӑ? 
Намӑс ҫухатнӑ вӗсем. Намӑс ҫухатнӑ пирки, 
сайома хирӗҫ акиттатси тӑваҫҫӗ.

кӗ уҫӑлсан.
Сирӗн Шуркка (Шупашкар районӗ) хӗрлӗ кӗ- 

16 хаҫат-шурнал пырати?
• Пыратҫке.
Хрес^енсем вулаҫҫи?

■Хӗрлӗ кӗтес руковотиттӗлӗ хӑйӗн ^ӑланне 
(ҫтарса тултарнӑ та алӑкӗ уҫӑлсан вулакалаҫҫӗ.

Тупранка.

пмалли йумах.
,К у н ер “ (олхосра (Сӗнтӗрвӑрри р-нӗ) ҫам" 

рӑк выл)ӑхсене йапӑх нӑхнипе, халӗ 12 сурӑхӑн 3 
путек ан§ах йулнӑ. Айӗпдисене ответ тыттарматла.

12 ҫурӑх 3 путек—-ҫавӑ мӗн пулат?
Кунер» колхосра выл)ӑхсене ӗр^етнине пӗл-

Тӑрна.

йес терӗмха— ҫапма йумаха.
.Кулепакски метталист* (Ҫӗрпӳ р-нӗ) колхо- 

ҫа виҫӗ паллӑ кулак: Уҫӑп Йӑванӗ (кирпӗБ, исвӗҫ 
хуҫи), А рҫут (сӑраи савӑт,ӗ хуҫи), Та^ас (падлӑ 
потреш§ӗк) кӗрсе карӗҫ.

Ак претҫетаттӗл]
Иӑтнӑ мӑн портфӗл,
Тӑхӑннӑ к арттус ,
П уйансене т у с .

'5 а р а к а н ӗ  камши?
Райкака РКИсем марши?

Ҫӗтӗк кӗрӗк.

I

Тивӗшри КҪШ -ра (Елӗк р-нӗ) веренекенсем  
еҫлесе тунӑ 232 пуҫ купӑстана пӳхречро ҫурхи  
шыв кӗнипе ҫӗртсе йанӑ,

— Фу-у, снрӗн нӳхрепре М1 н ҫӗрӗк шӑршӑ сӑм- 
сана ҫураслах перет?

— Нимӗн те мар вӑл. Шкул атминистратсийӗн 
йапӑхлӑх шӑрши ан^ах. Лӗпӗш Ваҫ.

Утӑ вӑрри.
Ҫӗрпӳри 2-мӗш сыпӑклӑ шкулӑн вӗреитекен- 

сем шкул пахБИНБИ утӑна хӑйсен выгьӑхӗсем важ- 
Л)И ҫула-ҫула кайаҫҫӗ.

ВЕРЕНЕКЕН: У^^итлӗ, есӗ мӗншӗн ҫак шкул 
пах^ин^ен ҫулнӑ курӑка мешука ^иксе кайатӑн 
ҫак?

ВӖРЕНТЕКЕН: Ҫапла тӑвас терӗмха, а^ам. Ун- 
сӑрӑн курсан ,Капкӑн“ ҫине лекесрен хӑратӑпҫке- 
ха. Капла пӗлмӗҫ тетӗп.

ВӖРЕНЕКЕН: Апла пулсан мешук ӑшне мар, 
портфӗл ӑшне ^иксе каймалла пулнӑ. Ҫ.

Тырпул пуҫтарса кӳртес 
камппанире.

.К р асн ое  Сормово' йатлӑ кодхосӑн (Тутар- 
кас р-нӗ) Оринӗнри еккономийӗн машшин хатӗ- 
рӗсем ҫӑмӑр айӗиье йӗпенсе, тутӑхса лараҫҫӗ.

ПРИКАТИР:—Ма ку машшин хатӗрӗсене хумал- 
ли вырӑн тумастӑр. Ҫӑмӑр айӗн^е йӗпенсе тутӑ- 
хаҫҫӗ вӗт?

КОЛХОС ПРЕТҪЕТАТТӖЛӖ:—Пӗлместӗни мӗн 
есӗ? Халӗ пирӗн тырпул кӳртес камппани пырат. 
Пур машшин та куҫ умӗн^е пултӑр тесе лартат- 
пӑрҫкеха. Алтай.

Куҫасси-мӗнӗ...
Ҫтелш§ӗнӑ йӗрки §ылай кплхоссенве еҫе кӗреймен.

— Тырпул пуҫтарас ӗҫре сирӗн колхос ҫтелш^ӗ- 
нӑна куҫни?

— Унта куҫнине пӗлместӗп. Хӑш претҫетаттӗлӗ- 
пе ҫекреттарӗ, хӗвел пӗҫерте пуҫласан, сулхӑналла 
куҫнине пӗлетӗп. Бӑпай.

вШОРТТУИКС
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Улакан ҫурт. ГГӗ§-8вншр йалӗявв (Сбагӗрвйррл ра- 
йонӗ) шкул пури ҫывӑхри йалсем илгмвллех пит хытӑ 
ҫухӑрса йӗрсе лараГ. У-у-у! 1930 мӗш ҫултавпах мана 
ҫймӑр айӗн^е шӳтерсе лартаҫҫӗ,—ӑҫта есӗ, райӗҫтӑв- 
ком, ӑҫта есӗр, строиттӗлсем, у-у у!—тет. Аньах рай- 
Рҫтӑвкомӗ илтмеет, райӗҫгӑвмкман хӑлхи ҫук. Ҫухатнӑ. 
(Мак-Лин).

Хускалми ҫейӑлккӑ. Ҫӳлтикассин§и (Шупашкар ра- 
йовӗ) КҪ шкулӗн ҫейӑлкки пӗр винттӑ ҫук пирки ҫу- 
ракин§в тв пӗр вырӑнтах ларса вӑхӑта иртер^ӗ, кӗра- 
кин§в тв ҫавӑнтах дарас, тет. Винтти тухса ӳкнӗ ҫе- 
йӑлккӑп та, шкул иуҫлӑхӗн те (нуҫӗе§и винтт’ӑ).

Хатӗрленӗр. Т«гнӗр ернерен „Капкӑн“ Шупашкар 
районӗн§и Ишлӗ-кассине лашапах пыма хатӗрленни 
ҫин§он Ишлӗ-касси ҫынписене пурне те пӗлтеретпӗр. 
Вӑл пӗлтерӳ тӑрӑх, Ишлӗ-кассисен лап тепӗр ернерен 
йал вРҫӗнБи тӑвайкки патне нимене тухса эӑмалла, 
мӗяшӗн тесея тӑвайкки аннӑ Бухне ураиасем кӗрсе

ларсассӑн, ӑяа лашасеМпе туртса кӑларайас ҫук, 
туса туртса кӑлармалла пулаГ. (ШӑнкӑрБӑ).

Хӗнеке паха йапала. Пахине Сӗнтӗрвӑррин§и 
авиахим райсоввБӗ тв пӗлет. Ҫавӑнпа вӑл 70пус 
кая кӗвекене (ҫар уставне) 1 тенкӗпв сутаГ, 4о 
тӑраканнине 60 пуса, пулемет ҫпвБен калакан 2 
ҫурӑ тӑракан плакката 2 тенкӗ те 75 пуса сутаГ. 
ха кӗнекене хакла сутмаллине пӗлет райсовет, ҫар 
вӗрентекен кӗнекесене ӗҫхалӑх хушшине нумайра? 
маллине пӗлейиест. (Мак-Лин).

Куҫ уҫайман. Кашмаш (Тутаркас районӗ) йал̂  
Утбркаосн пагӗя§и Хӑмӑшла арианӗ ааӗн§и кӗпе 
саггарасси иҫнв, ыйхӑпа аптранӑ пирки, куҫӗпе 
пӑхайман. Иалсовет претҫиетаттӗлӗ, ыйхӑпа ап 
вӑхӑтра, ҫак кӗпер ҫнаепырса кӗрсен, карлӑкӗсе.|( 
пирки. хӑй анса ӳксе влмелде. Вплсессӗн пц 
ҫын ;ем кирлӗ пулаҫҫӗ. (Тивӗш).

Фотокрӑф патӗнъе.

— Ну, Мишшӑ, на§ар фотокрӑф есӗ! Ман 
пӗтӗмпех паламалла мар... пӑсса пӑрахнӑ. 
шӑн сана епӗ „оскорплени ли'5ноҫти“ тесе 
пама пултаратӑп.

— Аппарӑ^йӗ манӑн ҫавӑн пек. Ҫынпа само! 
тӗккӑ тӑва'г те, сӑнне пӗтӗмпех улӑштарса пӑр

Виҫҫӗмӗш кул)тестафетӑ иртере- 
кенсем.

Йалхуҫалӑхне пӗрлештерсе тата пӗтӗм Совет 
сойусӗпех 5 ҫуллӑх планӑн 3-мӗш татӑклӑ ҫулне 
ӑнӑҫлӑ пурнӑҫа кӗртнӗ вӑхӑтра, ку.§ттурӑ ӗҫне 
малалла йарасси те пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрат. 
Кул)ттурӑ ӗҫне малалла йарас пирки тата ку ӗҫри 
ҫитӗнӳсене ҫирӗплетме, ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ майсем 
тупса ӗҫлесе пыра пуҫларӑмӑр. Хал)ӗ Ҫӗрпӳ ра- 
йонӗн^эе тата ҫӗнӗ май шыраса тупнӑ. Вӑл майпа 
3-мӗш ку.§тестафетӑ иртернӗ вӑхӑтра Ҫӗрпӳ ра- 
йонӗн^^и Шуркара ӗҫлесе пӑхнӑ. Акӑ ку йалта ийу- 
нӗн ^З-мӗшӗн^ве халӑх пухувӗн^ье 3-мӗш ку.§тес- 
тафета мӗнле иртерессипе унӑи сата^йисене сӳтсе 
йаврӗҫ. Тепӗр кунне „ей колхоҫнӗк, 'йасрах прав- 
ленийа пухува каймалла“ тесе, кантӑкран шаккаса 
кӑшкӑрса кайрӗҫ.

Епӗ кирек хӑҫҫан та пухува хапӑл тӑваканскер, 
тухса утрӑм „Комингтерн“ колхос правленине. 
Пырса кӗрсессӗн, пӳрт туллийех колхоҫиӗксем 
ларнипе темӗнле мана кӗтсе ларнӑн туйӑн^йӗ.

— Страстӑвӑйте!
— Сртастӑвӑй!
— Колхоҫнӗксем '5илай пухӑн^^ӗҫ, урӑх килеймеҫ- 

ҫӗ те пулӗ ӗнтӗ, пухува уҫас, тесе шавлаӗҫӗ.
— Уҫатӑп халех, терӗ правлени -йленӗ Куҫ- 

мин й-ш.
Пухува уҫрӗҫ. Пргҫитиум суйларӗҫ.
Токлат^ӗк Алексантӑрӑв у'5итлӗ.
Пуҫлан§ӗ токлат, пурте „ликпес; шеф; массӑ; 

ку^ьтпалаткӑ; Совет ку^ьттурнаго строиттӗ^ьствӑ; 
СВБ, ОДН, ОСО, РОКК, О Д Д “ сӑмахсене хӗрӳл- 
лӗн итлесе лараҫҫӗ.

— Ну токлаг пӗтрӗ, камӑи ыйтса пӗлмеллисем 
пур?—Ҫук.

— Ну камӑн хушса каламалли пур?—Ҫук.
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— Ыйтакансем, тухса калакансем ҫук, 
йышӑну тумалла, шухӑшсене калӑр!

Епӗ токлата ытла тӑнласа итленӗ пирки йу 
сем тухса кайнине сисмен те. Манӑн йулта 
токлат^ьӗка кансӗрлешӗн мар, 'ьӗрне вӗҫҫӗн 
тухса кайнӑ пулнӑ. Преҫитиум ан кайӑр, те( 
те „ах ан шарлах“ тесе вӑрра кайнӑ пектухг 
шунӑ.

Ах тамаша, пирӗн пухура; преҫитиумра 3 
токлат^ьӗк тата колхос правлени ҫекретар! 
йулнӑ.

Вӑт, йулташсем, ҫакӑ ӗнтӗ ку.§ттурӑ фрон 
пурте ҫӗнӗ майпа ӗҫлени. Пухува уҫмащуҫта| 
ҫӗ те, кайран киле кайса „невитимкӑ рат 
килтех токлат^ьӗк мӗнле пырне хырса ка; 
итлесе лараҫҫӗ. Ман шутпала ку ӗҫре ак^ 
йышӑну пулмалла. Ҫӗрпӳ районӗн^ьи ҫут п а й ӗ  
ҫӗмӗш ку^ьтестафет иртерме кайакансене ҫи 
лӗ кӑтартусем парсз. хатӗрлесе йаман. Токл 
сем пӗр хатӗрленмесӗрех урлӑ-пирлӗ ^пакӑл 
пирки колхоҫнӗксем ку ӗҫе на^ьар хутшӑн§ӗҫ. 
кара ку^ьтестафет ытла та наьар иртнӗ, пӗр 
нӳ те пулмарӗ. Оп^ьӑ орканисатсисене ӗҫе ху 
тарман, т. ытти те. Ҫаксене шута илсе,^ Ҫӗ 
ҫут пайне, Шурка шкулӗн^ьи Алексантӑрӑву' 
ҫитеннисене вӗрентекен Порис Ваҫкине ком( 
йа^ьейккин ҫыруҫне Фетотӑва тата ОТН йа§ 
ҫыруҫне йӗплӗ ҫӑмах хыптарса парнелемелле

Пухура 5 ҫех пулнӑ пулин те, Шуркара к 
тафет иртерекенсем „епир к о л х о ҫ н ӗ к с е н  п 
пухса естафета ҫинсен ӑнлантарнӑ“ тесе 
ҫырмалла мар.

„Ӑнлантарнӑ, кӑна тунӑ, ҫавна тунӑ, темте 
тесе ҫырни ҫине: „Ш уркара ним те туман 
хӗр^гӗ 'ьернилпа ҫырмалла.

Йӗплӗ ҫӑмахпа парнеленисене хура хам 
ҫырсах асӑнмалла, Тивӗш ҫы



Цалалли уйӑхсен^е те „Еапкӑнсӑр“ пурӑнар мар!

упӑн хаклӑ мар: ҫулталйка 1 тенкӗ те 20 пус, ҫур ҫуллйха—60 пус, 3 уйӑха—30 пус.

ИТЛЕ, ЙУЛТАШ1
[амарта тухса тӑракан

■  „КОЛХОҪНӖК“
иҫата ҫырӑнса ил!

„Кодхоҫнӗк" хаҫат уйӑхра 12 хут тухса тӑраГ. 
нта колхос йухӑмӗн §еретдӗ ыйтӑвӗсеве, ку ӗҫри 
№ӳсемде ҫитменлӗхсене, йалхуҫалӑхве сотсиа- 
йсӑмла ҫӗнетесси ҫин§ен, т. ыт. ыйтусене те 

тӗплӗн ҫутатса тӑраҫҫӗ.

ХАҪАТ ХАКӖ:
1 уйӑха—20 пус; 3 уйӑха—00 пус; 6 уйӑха— 
тенкӗ те 20 иус; ҫулталӑка 2 тенкӗ те 40 пус. 
АТРӖСӖ: г. Самара, Краевому газетному бюро.

Справнкӑ.
„Капкӑн" 9—10-мӗш номӗрӗнБе ҫапӑннӑ „Политтехнисатсилеҫ- 

ҫӗ“ етатйара '5ӑвашсурӑмрн Клементйӗв уьБИТлӗ ҫивБен ҫырнӑ 
тесе ӑнланмалла мар. Вӑл статйара Шетмӗпуҫ, Мӑн Шетмӗ, 
Тивӗш, Карай шкулӗсенье политтехнисатси йапӑх пыни ҫивьен 
пӗтӗмпе илсе ҫырасшӑн пулнӑ автӑр.

Ретакси.

Ответлӑ ретактӑр самеҫтиттӗле
Н. Ф. Танилӑв.
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Йӗрекен ҫтена хаҫат^ӗ Хӑшпӗр ҫтена хаҫЭБесем ҫулталӑкра пӗрпккӗ ҫеҫ тз'хса тӑраҫҫе,— «Канащ]

Ҫтена хаҫаъб:— Мана уйа тухма хушаҫҫӗ. Мӗнле тухяс? Налгӑс пӗлтӗрхи номӗрпа уйа тухма.


