


Ҫилос тӑваканеем
Пӗр илемлӗ ҫуллахи ир йал ҫине ҫакӑн пек 

тӗлӗнмелле хыпар сарӑлат: Шыҫмакпа Ь^смак
(йал кулакӗсем) ун^енхи ерне ан^ах комсомолӗссем 
ҫилос шӑтӑкӗсем тӑвас тесе сӑмах тапратсанах 
ҫурӑлса кайас пек вӗсене хирӗҫ тавлашаканскерсем, 
халӗ хӑйсӗн хыҫне йӳҫӗтнӗ курӑк тума шӑтӑк ха- 
тӗрлеҫҫӗ.

Ҫак хыпара илтсен нумайӗшӗ ӗненмеҫҫӗ.
— Суйа вӑл... Нумай,пулмаст ҫав ӗҫе тума хирӗҫ 

пыраканскерсем ҫавна тумӗҫ...
Аслӑ урама кӗтӳ хӑвалама пухӑннӑ хӗрарӑмсем 

пухӑна-пухӑна ан^ах илтнӗ тӗлӗнмелле хыпар ҫин- _ 
5 ен пӑшӑлтаткалаҫҫӗ. Унтан комсомол йа^ейккин 
ҫыруҫипе, Каттӑпа, ик-виҫхӗра^а ҫак хыпарашӑп- 
пӑн тӗрӗслеме анкартисем урлӑ Шыҫмакпа 
макӑн, ҫур^ӗсем йенелле вӗҫтереҫҫӗ. Вырӑна ҫит- 
сен вӗсем хӑйсен куҫӗсене хӑйсем ӗненмеҫҫӗ.

Шыҫмакпа Т)ӑсмак иккӗш те шелеткисене хывса 
пӑрахсах, тимӗр кӗреҫесемпе утарнӗксем пек вас- 
ка»'а ӗҫленӗ. Хали^^ен ӗҫлеме хӑнӑхманскерсем 
шярӑх вӑхӑтра ака тӑвакан лашасем хӑйех, пит- 
куҫсен^ен шыв йухтарсах ӗҫленӗ.

— Ҫапла шӗвӗртӗпӗр-ха епӗр вӗсене,—тенӗ 
Шьтҫмакӗ пӑруламалли хырӑмне а^ашласа.

Шыҫмакпа Т)ӑсмак ҫилос шӑтӑкне хӗвел аннӑ 
ҫӗре ^авса та пӗтереҫҫӗ. Вӗсе.м ҫилос шӑтӑкне 
ҫӗнӗ хурмӑпа ^аваҫҫӗ: шӑтӑкӗн урлӑшӗ те сарла- 
кӑшӗ те пӗрех пулат. Кӗнеке тӑрӑх ӗҫлемен ко- 
нешнӑ вӗсем.

Ҫилос та, ҫилосах мар.
Вӑта.м Атӑл кранӗнБи ,Ҫулӑм“ колхос 
клевӗр утине ҫӗртсе йанӑ. Ҫилослас 
ӗҫ йапӑх пырат.

(Ҫилӗм)

Шыҫмакпа Т)зсмак канма пӗлмесӗр ҫурҫӗр^^ен 
шӑтӑкне ҫилослаҫҫӗ.

Тепӗр кун ирхине Каттӑпа икӗ комсомолккӑ йал 
канашне пырса кӗ^ӗҫ. Пи^ӗ куҫӗсем анис панул 
мийӗ пек хӗрлӗ хӑйсен.

— Кайура шӑтӑкӗ тупрӑмӑр,—терӗ Каттӑ ҫурхи 
хӗвел пек кулса.->—Хӑйне вал)Л)И хӗлле пурӑнма 
мӑйӑр. тултарса хунӑ.

— Мӗнле шӑтӑкТупрӑмӑртетӗр? терӗ.хӗрсе ӗҫлесе 
ларакан йалканаш пуҫлӑхӗ Миххал йалкӑшса тӑра- 
кан хӗрсем йенелле ҫаврӑнса.

Каттӑ Миххал. ҫумне нырса ларса темскер ҫин- 
5ен 5ылай55 ен кула-кулах ӑнлантар^ӗ.

Тепӗр ҫур сехетрен пилӗк-ултӑ йаштук, вӗсен 
хушшин^е Каттӑпа Миххал, тимӗр кӗреҫесемпе 
Шыҫ.макпа Т)^смаксен йенелле уттар^ӗҫ. Алӑк ум- 
не ҫитсен Миххал кӗреҫине тӑратса хӑвар^ӗ те 
кил-картине кӗ^ӗ.

Есӗр шӑтӑксене мӗнпе ҫилосларӑр?—ыйтрӗ вӑл 
йӑмра сулхӑнӗн^е ерех ӗҫсе ларакан Шыҫмакпа 
Т)ӑсмакран.
—Армути те пырат пире!—татрӗ Шыҫмакӗ.

— Епӗр ӗнтӗ хӗрлӗ хӑма ҫине ҫапӑнма тивӗҫли- 
сем—перетовиксем пулатпӑр,—-хушса ху^ӗ Т)ӑсма- 
кӗ тискеррӗн кулса.

— Ихи-хик!—тесе кулнӑ сасӑ илтӗн^ӗ ҫак вӑ- 
хӑтра хапха умӗн^е.

— Пысӑк ӗҫ тунӑ хыҫҫӑн пӑртак уйав тӑвас 
терӗмӗр.

— Лар ес те, Миххал Иван^^ӑ, сӗтел хушшине. 
Ҫутти сире ваЛ)Л)И те пулӗ.

— Ихи-хик!-^кул5ӗҫ каллех хапха умӗн^е.
Унтан кӗҫӗн алӑк йар! уҫӑл^ӗ те кӗреҫеллӗ от-

рет Шыҫмак кил-картийӗ урлӑ хыҫалла уттар§ӗ. 
Кӑсене курсан Шыҫмакӑн пӑруламалли хырӑмӗ 
йӗп пек тӑрса йул^ӗ. Вӗсем иккӗшӗ те пӗр харӑс 
вырӑнӗн^ен сиксе тӑрса ҫӑмарта тӑвас ^ӑхӑ пек 
каллӑ-маллӑ кил-карти урлӑ урса ҫӳреме пуҫлаҫҫӗ.

— Ы-ы-ых!—мӗкӗрсе йа^ӗ Щыҫмак сарай йупи- 
не пырса ҫапӑнса.—Ы-ы-ых!..

— Сиснӗ сволӑ^ссм!..

— Сирӗн колхос ҫилос шӑтӑкӗ ^авни?
— Клевӗр уйрах пирӗн... ҫилос пулнӑ та, шӑтӑкӗ 

кирлех мар пулӗ тетпӗр.

Ҫилос шӑтӑкӗн^и йапаласене ҫи^ӗ лав ҫине ти- 
йарӗҫ. Пӗр лазӗ ҫине хаклӑ йапаласем ҫеҫ тийен§ӗ: 
пилӗк тӑрӑх пусма—тавзр, ӗлӗк ӳретникре ҫӳренӗ 
5ухнехи тумтирсем, панккӑпа 300 тенкӗлӗх вак 
кӗмӗл укҫа т. ыт. те. Тата пилӗк лавӗ ҫине тулӑпа 
ыраш тийерӗҫ.

— Вӑт мӗнле „армутипе" ҫилосланӑ вӗсем,— 
тӗлӗнеҫҫӗ комсомолӗссем.

Йулашки лавӗ ҫине икӗ .хӗрлӗ хӑма ҫине ҫапӑн- 
ма тивӗҫлӗ перетовиксене“ Шыҫмакпа 
йунашар ҫыхса лартрӗҫ. Икӗ айаккине икӗ кӗре- 
ҫеллӗ комсомолӗса тӑратрӗҫ.

„Ҫилос“ опосӗ йал канаш йенелле туртӑн^ӗ.
— Сисрӗҫ пирӗн плана,—терӗ УР^а кай-

нӑ Шыҫмакӑн хӗрлӗ хӑлхи па-̂ -не тайӑлса.
— Ы-ых! Вӗсене хамӑр алла илес пулсан...
— Шӑтӑр-р!—тутар5ӗҫ шӑлӗсене выҫӑ кашкӑр- 

се.м|пек икӗ кулак. Ан^ах шӑлӗсем хӑрса ҫитнипе 
шакӑрах хирӗлсе ӳкрӗҫ.

Хветӗр Уй-Хир.



В ӑ л  к а й р ӗ

ҫаварне

наверна

Ҫемйипех аташса, ҫитмӗл те ҫи^ӗ ҫеҫен хир 
■̂рлӑ, ҫитмӗл те ҫи^ӗ вӑрман тӑррисен урлӑ тан- 

кӑлтатса ҫӳренӗ вӗсем вӑл каҫ. Пурин^ен ытла 
Кванӑн амӑшӗ тӗрлӗренте тӗрлӗ, тарӑн та хӑрушӑ 
(ьфмасем урлӑ каҫа-каҫа ӗнтӗркесе суптӑрканӑ. 
Никӑҫан упасем пырса кӗмен ҫырмасен урлӑ та 
каҫнӳ вӑл. Ҫавӑнпа ывӑннӑ та. Ҫавӑнпа ҫывӑрнӑ 
вьфӑнӗ ҫин^ен пуҫне хӑпартсанах пӗр кашӑк сӗ- 
яехи кивелнӗ тутисен хупписене уҫса тухса урайне 
'ӑкӑн^ӗ.
Ирхи хӗвел кантӑкран кармашса кӗрсе, хӑйӗн 

!ӑрӑм̂  пайӑркипе Иван амӑшин тӑлпаланнӑ ҫӳҫне 
«ештӗраеттерсе ил^ӗ.
— Тӑрха, Мирун, терӗ вӑл ыйхӑллӑ 

рӗксӗррӗн карса.
— Те ырлӑха—те хурлӑха...
— Мӗн амакӗ?..
— Пӗтетпӗр пуд,, кар^ӑк. Йулатпӑр 

ӑванран.
— Кайат пул) ҫав, кайат пу-у-у-л^-л,...
Пӗр самантлӑха пӳрт шӑплан^ӗ. Нӑшӑклатнӑ 

сасӑпа, куҫҫулӗсене ҫӑмӑрла йухтаракан куҫсене 
жпе ҫаннипе латӑртаттарса шӑлса илнӗ илтӗни 
глтӗнми сасӑсене ан^ах туйма пул^ӗ.

— Ех, а^ам, а^ам... терӗ Мирун хӑйӗн пӳлӗмӗн- 
^ен.вӑранса тухакан Ивана курсан.

~ Кайатӑнах пулӗ, кайатӑн... Лаша та ӗрӗхсех 
гухса кайрӗ хапхаран тӗлӗкре.
— Пирӗн лаша ӗрӗхеймест вӗт,—ырхан...

Ҫапла та, а^ам, ҫапла пуд,.. Таҫта пек,—
шҫта та мар пек... Капан та мар пек,—ҫӗкӗрт те 
«ар. Ҫавсен хушшин^е епӗ ҫӳретӗп пек.
— Йулашки хут питне ҫутарам, тесе ӗсӗклесе 

иыв йарса тӑрат амӑшӗ Иванӗ питне ҫунӑ ^ухне.
— Ей, а^а-а а-ам!—тет Мирун.
— Муш каймӑпха,—шантарса ӗнентерет Иванӗ. 
Унтан вара ҫиме лар^ӗҫ. Ӑсату йашки...—Йулаш- 
I йашкари йулашки улмисемпе салмисем йу 

ашки хут Иванӑн ҫӑварӗн^е кавленеҫҫӗ,—шухӑш- 
йса пӑхса тӑрат Иван ҫинине амӑшӗ.

Мирун лашине кӳлсе пӗтер^ӗ. Алли ^ӗтӗрет 
ӗтӗрет.пулинте. Карташӗн^е; „айхай ман ҫамрӑк 
уҫ телейсӗр" тесе сысна ҫӑвӑрӗсем ырхан амӑшӗ 
лҫӗн^ен нӗриклетсе 5упса ҫӳреҫҫӗ.
Урамра йытӑсем „хам“латтарса вӗрни илтӗнет. 
ӗвел 5 ылай ҫӳле хӑпарнӑ. Мирунӑн ҫӗтӗк айтурне 
/лӗннӗ, ула кӗсри хулана май лӗпӗстетрӗ. Хапха- 
ан тухнӑ 5ухне И ван:-кайатӑп вӗт, тӑван—йула- 
ӗр, епӗ кайсан кама йуратӑр тесе йурӑ пуҫлама 
ҫа илнӗ55ӗ, ан^ах урамра Ҫтаппанпа комсомо- 
ӗссем хӗрлӗ йалавсемпе „марш“ кӗвви йурласа 
^атнине курсан, Иванӑн „кайатӑппа“ пуҫланакан 
Урри срасу пырне лар^ӗ.
•• — Айта атте,—кайрӑмӑр..
Мирун ҫавӑнтах Иван хулпуҫҫийӗн^ен уртӑнса, 
зт лаша пек тулхӑрса йӗрсе йа^ӗ,—камсемпе 
‘зйрӑ ӑ ӑ-р р р,—мӗкӗрет вӑл.
^  Иксӗмӗр... Айта киле кайӑпӑр. Киле...
— Киле?!. Йӗпе сапара кахаллӑн пӑхакан хӗвел 

куҫҫулӗ витӗр кулса ил^ӗ Мирун.
- КаПмарӑни мӗн салтака?..

— Не котӗн ..
— Ниҫта йурӑхсӑр сна^^ӑт... А ван.. Ҫтаппан 

мӗнле тата?..
— Вӑл кайрӗ.
— Вӑл кайрӗ... Ах, шеремет а^и. Иртнӗ ҫулсен- 

5е санран ^ылай имшер^^ӗҫке вӑл.
— Имшерӗ хад) тӳрленнӗ ҫав. Вӗсем столовӑйра 

апатланаҫҫӗ. Вӗсем колхосра...
Ҫавӑнтах присӑвнӗксен ҫур^б умӗн^е кӑшкӑрса 

тӑракан кромкоковориттӗл питлӗхӗ ҫине пӑхса 
ил^ӗ Мирун.

— „Хӗрлӗ ҫар вӑл—пирӗн шкул“, кӑшкӑрат 
ритлӗх,—Хӗрлӗ ҫара ӗлӗкхи пек хурланса куҫҫулӗпе 
5ӳхенсе мар,—^ӗрери шан^ӑклӑ ӗмӗтпе хӗпӗртесе 
ӑсанар".

Ҫав сӑмахсене лайӑх тавҫарса ил^ӗ Мирун. 
Тинкерсех итлерӗ /хван та.

Ак ^ӑвашлах, ^ӑвашлах вӗт калаҫат.
„Пире хӗрӳ пурнӑҫ 
Т)ӗнет кӗрешме,
Т)ӗнет ҫӗнетме кив йӑла...
Ь ӗн ет  алла аллӑн
Ьҫре пӗрлешме
Алӑри ^аплӑ хӑма^ӑ йалав...

Ей, ватӑ сухал,
Мӗнтен тӗлӗнетӗн,—
Йе кивӗ суха 
Кунне хӗрхенетӗн“.

Йулашки сӑмахӗсем Мируншӑн хӑлхин'5ен йури 
шаккаса каланӑ пекех туйан^ӗ.

— Но, айта!.. Килелле ула кӗсри лӗпӗстетрӗ. 
Ҫӗтӗк айтур ^ӗрӗклетсе ^ӗтӗресе пынӑ май, Ми- 
рунпа Иван хушшин^е пайанах ӗмӗтлӗ шаноӑкпа 
пурнӑҫланмалли сӑмах кун^аланса пырат.

— Кӗрес пулат атте, ҫырӑнасах пулат.
Мирун Иванӑн сӑмахӗсепе хирӗҫ мар.
— 'Ьӑнахах та пӗре йалӗпех кӗмелле. Мӗнеха 

кӗтетпӗр. Веҫех, веҫех капла пурӑнса кулуйа тух- 
са кайатпӑр вӗт,—асне ил^ӗ вӑл.—Ав, Ҫтаппан, 
Котӗн пулмасӑр,—мӗнха пултӑр. Тӑранттаспа ҫех 
тӑрӑлтаттарса пырат. Кӳлӗннӗ лаши те, хай как 
калас, ҫӑмарта вӗт.

Ҫавӑнтах Мирун хӑйин айри айтурӗ ҫине куҫӗ- 
сене сиввӗн тӗллеттер^ӗ.

—Айтурӑмӑр га, кӗсремӗрте, сыснамӑрта, хамӑрта, 
улмамӑр тз, салмамӑр та, пурте, пурте, хай как 
калас—пурӑнма та намӑс еппин. ^

Халӗ Мирун ҫемйи колхосра.
— Мирун лаши колхосӑн пӗрлешӳллӗ витин^е 

ьф -урса пурӑна-г.
— Мирун колхос анкартин^и ҫӗкӗртсен хушшин- 

5е ҫавӑнса утса ҫӳрет.
„Айхай ман ҫамрӑк пуҫ телейсӗр“ тесе йӗрекен 

сысна ҫӑвӑрӗсем:—„Хуҫан ӑсӗ пулсан хай вилмӗ- 
пӗр“ тесе теклзматсилесе ҫӳреҫҫӗ таса та ҫутӑ 
пысӑк витере. Вӗсен умӗн^е мӗн ҫийес тенӗ, вӑл 
пур. Хӑй как калас, „улпут ывӑлӗсем“ пек.

Ҫапла майлашса кайрӗ пурӑнӑҫ Мирунӑн. Вӗс^ен 
колхосӗн^е, иртнӗ аслӑ пуххин^е епӗ те пултӑм. 
Вӑл пухура Мирунпа Иван иккӗшӗ те хӑйсене 
хӑйсем, авӑн ҫапса пӗтерес ӗҫре хастарлӑн ӗҫлеме 
утарнӗке йевитлерӗҫ.

Митта Петӗрӗ.



Выл пристӑнӗнъи лару-тӑру
Т)ӗркуҫ таран пыл^ӑк. Ҫамка ҫине пӑрҫа пек 

тарсем калар^ӗ. Пӗр урине пусан пӗри путат, те- 
перне туртса кӑларан, татах тепри путат. Сойу- 
схлепан Выл пристӑнҫи скла^ӗсем патнелле ҫапла 
ишсе тӳгхрам епӗ пӗрин^е. Еп татах-ха, тырӑ леҫ- 
ме пына му^исем тӑк:

— Айта утха!
Нуха, нуха, айтаха!—вӑрҫаҫҫӗ тулли лавлӑ ла- 

шисене.
Тайка вӑрманӗн^и шурлӑхсен^ен пӗртте кайа 

мар^ иккен кунта. Вот ҫулйӗр те пулат. Ҫитерӗр 
енте ҫав ҫулпа тырпулна вӑхӑтра вырӑна. Ҫав 
тери ҫаранат пыл^акӗ, кирпӗ^ станукӗ кӑна пултӑр 
алланта (туйа мар конешнӑ), ҫап та ҫап кирпӗ^е.

^Ҫапла ишкелесе тухнӑ май, пӗр ҫатан карта ҫу- 
мен^е ,,^уваш транс“—тесе хура сас паллисемпе 
ҫырна тунката курах карӑм.—Ей-ей, 'Ьӑваштран- 
сан „паха“ ҫулйӗрӗ иккен ку.

Аван, аван.^ Маттур}--терӗм те, уттартӑм малал- 
ла, татах ҫавӑн пек тӑлӑх тункатасем кураймӑпши 
тесе .̂ Ун^ещ те пулмарӗ ҫӗтӗк тӑрлӑ ^иркӳ ҫине 
ухна пек, ^анкӑр-^анкӑр! персе те антӑм. Куҫӑм- 
пуҫам ^арал^ӗ карӗ. Хам ҫав тери, тытса пӑрахнӑ 
ҫын пек 5ӗтретӗп.

Ой-ой! Ох-ох!—нӑйӑшатӑп.
Мӗн пул^ӗ, а^ам? Ме йӗретӗн аплах?—ыйтрӗ 

мана херхенсе пӗр му^и.
Ак ҫакӑ есреметсем ҫине тӑрӑнтӑм!...

„ тимӗр-тӑмӑра!—темшӗн халиъъен
асатмаҫҫе. Пухрӗҫ те выртат вӑн купаланса, терӗ 
иана хай му^и.

— Пӑрахутсем лари^^ен ӑна!...
Сарйел виттӗр Выл пристӑннелле кӗрхи тӗттӗ.\1 

ҫӗртех васкатӑп
Ӗх, кунта пӗр хӗрӗн^и пӳртре йантратаҫҫӗ кӑ- 

на йурра. Пыл хур^ӗсем пек сӗрлеҫҫӗ.
— Камщуйанӗсирӗнку ӗҫке ахӑртат?—ыйтрӑм хи- 

реҫ пулна ҫамрӑкран.
— Кҫуш^ӑксем вӑлсем пирӗн ҫавӑн пекЗхӑтла- 

наҫҫӗ. Иӑлара пур вӑлсен!—терӗ мана ку.
— „Кул)ттурлӑх“!...

Выл пристӑнӗ. Сӑрӑ шывӗ ^укенет кӑвакхумӗ- 
семпе. Пристӑн пристӑнех вӗт, уй-хир мар вӑл. 
Ҫав тери йӑвӑҫ хатӗрӗ, панулми, йуман хуппи тем 
те, тем те пур кунта. Пурте вӗсем шыв ҫулӗ пи- 
тӗрни55ен ҫитмелли ҫӗре васкаҫҫӗ. Пурин^ен ыт- 
ла, хатӗрленӗ утӑ куписем ҫав тери пӑсланаҫҫӗ. 
Ҫӑмӑр айӗн^е хӗл каҫмалӑхах шӳнӗ еппин 

— Кӑна ҫисен лашасене шӑварма та кирлӗ пул- 
маст. „Аван турӑмӑрха ӑна“. Технӗккӑна алла тет- 
пӗр вӗтха!—терӗ пӗр имшерке соотехнӗккӗпӗрле- 
нсе тӑракан му^исем хушшин^е.

Кайуттӑра халӑх ҫед)0ткӑ пи^кин^и пек йӑшӑл- 
татат. 'Ьӑвашӗ, тутарӗ, вырӑсӗ пурте прахута кӗ- 
теҫҫӗ.

— Мӗнле вӑхӑта иртереҫҫӗ?—тейӗр тата есӗр.
— 'Гӳнтерле укҫа-тенкӗ пухассипе! Тӑнланатра!?

— Ҫуккӑ!
— Ҫапла ҫав, хаҫат-шурнал вуласа куд^ттурӑна 

алла илессипе те мар. О^ка ҫапса кӑсйисене йака 
таҫҫӗ еппин. Ан^ах пурге мар, конешнӑ.

— 21, вашших нет!
— 22, перепор! Укҫа сирӗн!
— Касна, айта тад)шшӗ!
Итле те лар вӑлсене. Ан^ах ху ан йер! Ак сан;

куд)ттурлӑх. 'Гата мӗн кирлӗ урӑх. Ҫавна тӑваг 
кунта хаҫат-шурналсӑрлӑх.
„ Ир пуҫласа каҫ^енех, татах ир^ен хӗр^ӗ вӑйӑ1 
Йулашкин^ен:

— На литровку йеҫт!
— 25 ^елковых!..
— 95... проикрал!—тенӗ сасӑсемпе салан^ӗ вӑйӑр 

'Ьылай^ен „95“ хуҫи, каллӗ-маллӗ утрӗ. Ҫӗтел ҫи 
йӗн5е__пуҫне усса лар^ӗ .

— Ӑшӗ мӗнле ҫунатши" ун!
— Ох, 95-тенкӗ!
— Мӗн 5ухлӗ!.. пӑшӑлтатрӗҫ кайуттӑра халӑ)4

Ай, хӑйамат тӑнӗ-пуҫӗ, малтанах па^ах калам 
маннӑ. Кӑмӑла йӑвӑр ан илӗрех Пӗлеттӗр пуд) х;| 
вӑрах йаш ҫын ӑс пуҫне.

'Гӑраттӑм^ӗ еппин пристӑн ҫийӗн^е, хумсем ^уг^ 
нине пӑхса, сасартӑк ман хыҫра:

— Ес вӑрланӑ!
— Ма илтӗн!!
— 1500 тенкӗ!—тенӗ сасӑсем карласа та ил^ӗ
Но 50рт воҫми, мана калаҫҫӗ тесе еп. 'Р)ӗре

лаштах ҫурӑлса карӗ.
Хад) ҫинпе ҫӗлерӗм те хӑт. Ҫавӑрӑнса пӑхап 

хупӑрланӑ пӗр ҫынна. Мана мар иккен.
Ӗҫ ҫапла пулнӑ кӑсен: паҫӑрхи хӗрӗн^и пӳрт 

круш^ӗксен камппанине, Йетӗрне копсойусӗн у. 
ма хатӗрлекен акӗн^ӗсем—Шантарӑвпа ыттис 
те йернӗ. Йермесӗр, камппани ӑшӑ вӗт. Кӑсйер 
сем сывӑ пул^ӑр кӑна.

Ӑшӑннӑ май, коопсойусӑн Выл пристӑнӗн 
с^етово^ех Шантарӑвӑн 1500 тенкӗ Яахӑн укҫи 
шӑхӑртса пристӑне пырса пытарнӑ. Ан^ах та кӑ 
пӗҫертекенӗ ҫав тери аван—„топросовӗсНӑй" ет 
пулнӑ? Укҫана вӑрласа ӑҫта пытарнине хӑйех 
ларӗ вӗт. Ох, маттуртан та маттур етемӗҫке

иле(

Такки копсойуг.ӑн укҫи проппал^ӗ вӗт, 1500 
хӑн шуткӑ мар вӗт. Ҫапла „паха“ Выл п р и с т ӑ ш  
5 и лару-тӑрусем.

Етеммисем аван та латнӑ. Унсӑрӑн ^истий 
проппал.

Карт вӑййи, вӑрӑ тата ӗҫкӗ хупӑрласах 
вӗт кунта етемме.

К у д )Т т у р л ӑ х  ҫ у к к и  к у н т а  а т а ш т а р а т  ҫ а в  ка 
К у н т и  п р о ф с о й у с  о р к а н и с а т с и с е м  к у д )т т у р л ӑ х и  
м ӗ н  т ӑ в а ҫ ҫ ӗ  т е т г ӗ р х а  е с ӗ р ?   ̂ 4

— Пируссем туртса кӑпинетсен^е а х ӑ л т а !  
лараҫҫӗ вӑлсем. _ ^

— Ӑван таха, тен хӑйсем те ҫав к у д ^ т т у р л а х й  
рах Сӑрӑ шывӗпе, йухса кайӗҫи?

— Тем!..

||!
1 |
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Ҫилос шӑтӑкӗ
Хӑнкӑласем ҫыртнипеле ҫурҫӗр иртсе икӗ сехет- 

сӗр ҫывраймарӑм. Ҫумри арӑм хыҫкаланса икӗ 
хут ҫавӑрӑнса выртрӗ. Епӗ ан^ах сӗнк пулса, ҫы- 
варса кайа пуҫларӑм, ун^ен те пулмарӗ пӗри:

— Килте пури, халех ҫилос шӑтӑкне пымалла!— 
тесе урам йен^и кантӑкран шаккаса кайрӗ.

— Мӗн тума?—терӗм, лешӗ урам урлӑ ^упсах 
тар5 ӗ. Кам пул^ӗ вӑл? Шухӑшпа ^ылай^^ен лар- 
тӑм та арӑма вӑратса, ҫилос патне тухса утрӑм.

Урам тулли халӑх, хӑшӗ витре, хӑшӗ пуртӑ, 
тата ыттисем урӑх йапаласем йӑтнӑ та:

— Пушар!—тесе ҫухӑрса урамалла ^упаҫҫӗ.
Епӗ хытса тӗлӗнсе тӑрап.
— Пушар вӗт,—пи55е ^упса пы^ӗ ман пата.
— Кам калат?
— Макҫӑм Петри ҫывӑрнӑ ҫӗртен ҫапла каласа 

кӑшкӑр^ӗ.
— Ҫилос патне терӗ пулӗ?
— Ҫук!
Мӗн пур Шелттем йал халӑхӗ «Пуша а-ар!» тесе 

урамсем тӑрӑх ^упаҫҫӗ.
Пи55епе утрӑмӑр васкаса ҫилос патне. Халӑх 

витресем йӑтнӑ та нимӗн тумасӑр хытса пӑхса 
тӑраҫҫӗ.

— Ма-а-ак!—ҫухӑр^ӗ ҫилос шӑтӑкӗн^е,
— Ай, шуйттан кӗнӗ,—халӑх пӑлханат.
Макҫӑм Петри ^упса ҫитрӗ. Хал^х ӑна сырӑн^ӗ.
— Ӑҫта пушар!
— Ма суйан?
— Епӗ сире ҫилос патне тенӗ вӗт, авӑ колхос 

пӑрушӗсем кайнӑ.
— Ха-ха-ха!—пурте шӑтӑка пӑхаҫҫӗ. Шӑтӑкра 

виҫӗ^ пӑру. 'Пурте ^ӗтреҫҫӗ.
Пӑрусене кӑларса утрӑмӑр пурте килелле.
Кӑвак ҫут килет. Пӳртре хӑнкӑласем ҫывӑрма 

памаҫҫӗ.
Ҫапла виҫӗ кун иртре, каллех йал исполниттӗлӗ, 

Кантрашки Йеккӗмӗ:
— Кӗреҫесем илсе ҫилоса пырӑр!—ҫухӑрса ҫӳрет 

каҫпала.
Халӗ пурте лӑппӑн утаҫҫӗ ҫилосалла.
— Мӗн пур шӑтӑкра?
— Нимӗн те ҫук.
— Витмелле тунӑ.
— Ҫапла кӑҫал ҫилос хывмалла мар приккас

тухнӑ, ҫавӑнпа шӑтӑка питӗрмелле,—терӗ, ӗлӗ,^ 
арман хуҫи тытнӑ ывӑлӗ Ҫтаппан.

— Е-ее-ехей, шапасем тулнӑ.
— Ҫавна тасатмалла,—прикас каларӗ ҫилос при* 

катирӗ Ентри Иванӗ.
Пӗр ҫирӗм кӗреҫе ывӑтсан шапасене тасатрӑ- 

мӑр.
Ҫурҫӗр иртсен пуҫларӗ те ҫапла вара шӑп икӗ 

талӑк ^ӗреслетсе кӗрхи ҫӑмӑр ҫурӗ.
— Ҫилос шӑтӑкне витрепе тухӑр—каллех епӗр 

апат ҫисе ларнӑ ҫӗртен шаккаса карӗҫ.
— 'Ьуп, арӑм,—терӗм те арӑм пӗр хӑрӑк витрепе 

5упрӗ ҫилос патне. 'Р)ылай та тӑмарӗ, хашкаса ку* 
тӑн 5 упса ҫитрӗ.

— Мӗн тата?
— Лайӑх витре кир^ӗ.
— Шапасем тулмани?
— Ҫук, ҫӑмӑр шывне тӑкмалла, терӗ те каллех 

ҫӗнӗ витре илсе 5 упрӗ ҫилос патне.
Тепӗр кунне ҫилоса курӑксӗмпе тултарса та 

лартнӑ.
Тата виҫӗ кунтан каллех:

 ̂ — Тимӗр сенкӗпе ҫилос патне халех тухӑр, тесе 
Йӑван кумма урампа кӑшкӑрса ҫӳрет.

— Мӗн тумалла?
— Халех пырӑр!
— Мӗн тумалла, виҫӗмкун ан^ах вӗт ҫилоса 

питӗртӗмӗр. Епӗ нимӗн сикмесӗр канма выртрӑм. 
Ан§ах ӗҫ кунне ^акарасран хӑраса тимӗр сенӗке 
илсе уттартӑм.

Ҫилос шӑтӑкне пирӗн прикатӑсем ^авма ты- 
тӑннӑ.

— Мӗншӗн ^аватӑр?
 ̂ — Ҫын айала пулнӑ,—кулкаласа калат Ентри 

Йӑванӗ.
— Ҫук,—терӗҫ те урса кайнӑ Петӗр Иллисен 

вӑкӑри пек сирпӗге пуҫларӗҫ.
— Фу-у!—тесе ^упса тар^ӗ ҫилос прикатирӗ 

усал шӑршӑран.
— Ҫӗрсе кайнӑ!—пурте ҫухраҫҫӗ ҫилос ҫине 

пӑхса.
Ҫапла тата икӗ ернерен тин 12 тоннӑран ҫилоса 

хыврӑмӑр.
Ҫилос шыв кайнӑран ҫӗрме пуҫланӑ пулнӑ.

Ваҫухха Са щкки.

Амӑрту
Колхос пуххи. 
Шщлаҫҫӗ пурте.
Пӗр в ҫӗмсӗр сӳтлет 
Сӑмах ҫӑмхи:
— Ҫмпла .. Ҫапла... 
Еҫлер ӑмӑртуллӑ — 
Пиртен ҫавна кӗтет 
Кунҫул ИУХ>'И.

— Ӑмӑрту Т:’К 
Тавай ӑмӑрт. с.
Ивӗ колхос турӗҫ 
Килӗшӳ:
— Рас пире ^ӗнет тӗк 
,М а й а к“—

Унтан ма-ха йултӑр 
„Ҫ ӗ н т е р ӳ»*. 
Ҫакна-ҫакна 
Епӗр тӑватпӑр:
— Сайом сарас...
— Ҫилос хывас...

Тата ытти те... 
Кӑтартрӗҫ ^ыхвӑр,
Алӑ ҫупсах...
Йышӑн^ӗҫ хавас. 
Йулашкин^ен 
Каларӗҫ ҫапла:
— Хӑт сан пуҫу тал>ӑр, 
Ҫӳре пуҫсӑр...
Ан-^ах ӑмӑртуна 
Тултармалла,
Атту кайран

Намӑс пулӗ шутсӑр.
*

Кунсем 5упаҫҫӗ,
Ӑна ^араймӑн...
Хӑт ес ӑна кӑкар 
Вӗренпе.
„Ӑмӑртакансем“
Ҫывраҫ утарлӑн,
Сайом... ҫилос...
Кураҫ 'тӗлӗкре,
Ҫапла «ӗҫлеҫҫӗ»
Хӑш хӑш колхоссем, 
Харлатса» ҫапаҫҫӗ 
Ыйӑх 5 ӑптисем.

ТУРТУШ ВЕНИ.

,)  .Майак" .Ҫӗчгерӳ*—Вӑрмар ра* 
йонӗнБИ колхос йлБӗсем.



Ӗлӗкхишӗн хуйхӑратӑн?
Вӑл ниҫта та ӗҫлемен. Куллен кун хитре кутамк- 

кащ ек сквойашпа, йе макаҫӑна кӗрсе тухнӑ, йе 
Атӑлӑн пӗрпӗрне питрен ҫупса выл^л^акан хумӗсем 
ҫине пӑхкаласа тӑнӑ. Ка^акан пек ҫинҫешке, туйа 
пек шӗвӗр урисемпе, хула урамӗпе патлаттарса 
иртсе ҫӳренӗ 5ух, унӑн мӑйӗ тавра йавланнӑ ӗне 
Ъӗлхи йевӗр шурӑ шарӑхӗ вӗҫкелесе ҫеҫ пынӑ. 
Илемлӗ^тумсемпӗ илемлетнӗ хӑрӑк шанкӑ-шӑмша- 
кӗ, путӑрлӑ милкӗпе сӑрланӑ пи^ӗ, йарӑнса утнӑ 
5ух, такама та йыхӑрма пулгарнӑ. Пӗр-пӗр ҫамрӑк 
ка^^ӑн кун пеккисене курсан, тӳсеймен ^ӗри са- 
кӑр пин те ултӑҫӗр татӑк пулма пултарнӑ. Ҫавӑн 
пек 5ух вара ҫак хӗрӗн: тути хӗрри те, кӑвапи те, 
ури тупанӗсем те савӑннӑ.

— Фискуд)ттурнӗтсӑ ку!—тенӗ ӑна, хула хуш- 
шипе йалан утнине курса паллама пуҫланисем.

Ӑна пӗрре ҫеҫ кураканнисем:—Спортҫменккӑ, 
тавлашнӑ ыттисемпе.

Хӳт спортҫменккӑ, хут—пӑта вӗҫлӗ поттинкӑпа 
5упаканни пултӑр, епӗр тгвлашмӑпӑр. Вӑл хӑй 
пӗлнӗ пек ҫӳретӗр.

— Ехе, та... Унӑн йа^ӗ мӗнле^^ӗха?—ыйтма 
пултарӑр есӗр.

'Ьӑнахах унӑн йа^ӗ мӗн хӑйама^ӗ ка^а мыйрил- 
Лб55ӗ?^

Ыйтӑвӗ ӗнтереслентерет пулин те, епӗ те, есир 
те тавлашмӑпӑр. Пӗлмен ыйтушӑнах ^ӗлхесене 
вут пӳленкки пек ҫавӑрса ҫыртас марха. Ахалрен 
ҫеҫ, пируссене сулахай куҫа ^ейен мӑ^латтарса 
ӗмсе, Атӑл хӗрнелле утӑпӑр.

—̂ А-а, Литӑ Алекҫейӑвнӑ, сывӑ-и?!.. Хирӗҫ пул- 
5ӗ ӑна, 5 ейе кушакран та йӑпӑлтискер.

Хай Литӑ тени (шурӑ шарӑхлӑ хӗр) сарӑ ҫу пек 
Ирӗлсе:

— Сывахха, ӗнер ҫеҫ килтӗм—сакоттовккӑсем 
утарлӑ иртни ҫин^ен раппӑртлама.

— Нта, ку пӳрнескепе виҫнӗ ӑс пуҫпа ӑнласа 
■Илмеллискерех марҫке, ара ма ӑна пустуйах 
„спортҫменккӑ», теҫҫӗ йӗкӗр анашӑммисем?

Ҫак фелйеттона ҫырнӑ май, интереслентӗм епӗ 
хамӑн„ керойинӑ“-па.—'Ьӑнах мӗнлескер-ши ку, 
шурӑ шарӑхлӑскер?

Хӑшӗсем ҫак хӗре „вунӑ ҫул пурнӑҫран кайа 
йулса ҫуралнӑскер" тенӗ. Тата теприсем:—ӑшӑ 
ӑйхӑран хитре тӗлӗк курса вӑранса кайнӑскер, 
хӑйне пӗр ирхине писаттӗл вырӑнне хурса ^апа 
тухнӑскер" тенӗ.—Писаттӗлӗ писаттӗл пултӑртаха, 
ан^ах вӑл хӑйӗн ӗмӗрӗн^е хаҫата кутӑн тытса 
вуланисӗр пуҫне нимех те туманҫке?

^Ҫӑпата калӑпӗ пек шухӑшсем пуҫӑма панлаттар- 
нӑ хушӑрах,—ахал) айак пӗр^ине муритлесе выр- 
ти55ен тесе, урамалла тухса утатӑп. Хӑлхана: 
—Феййӑ,—тени илтӗнсех кайрӗ. Ҫавӑрӑнса пӑха- 
тӑп: манӑн хай Литӑ тӑра парат. Хӑй ка^-ҫӑ умӗн- 
56 тӑм тивнӗ купӑста пек йӑвашшӑн, ҫемҫелсе:— 
пурӑнатӑпха," ан^ах йапӑх!.. Урӑх ӗҫе куҫас пул)!..

Ку тата тӗлӗнтерет, манӑн тӗлӗнме вӗреннӗ 5 ӗ- 
реме. Пуҫ тӳпи те, хӑлха тӑрри те, ^аххуткӑ йер- 
нӗ кӑҫӑйе те тӗлӗнет. Тӗлӗнетӗп хам та.

— Енер—Литӑ, пайан?.. Пайан—Феййӑ! Тӗлӗн- 
.мелле! Ну, мӗнех тӗлӗнсе ӳкмелли унтан: ара йат- 
не улӑштарнӑ пул)?

лӳт улӑштарнӑ пултӑр, хӳт улӑштарман—пирӗн 
ӗҫех марха вӑл.

Хӑйӗнне хӑй пйчет пулӗ-ха, мӗн тата пире, мыс- 
караҫсене!?.

Ҫапла шухӑшӑмсене компинатсилесе, тыр-пул 
хатӗрлес плана тултарни ҫин^ен, естафеттӑ утар- 
лӑн иртсе^ пыни ҫин^ен километтӑрлӑ иттоксем 
туса утатӑп. Сисмен те куҫӑмсем отпуска кайас 
ыйтупакахалланнипе, те хамӑн кӗлетки ҫивӗ^^ипе, 
темле ҫемҫескер ҫумне ҫитсе шап! ҫаоӑнатӑп. Пӑ- 
хатӑп: етем йевӗр те пур, шӑлсӑр ватӑ кӗсре пек 
те туйӑнат.

Кӗсрех пул), лӑплантаратӑп хама хам.
— Некотай, ҫӗрӗк ҫын... ӗлӗк пулсан!..
— Нинӑ^кӑ, ан йатлаҫ...
Хӑлха умӗн^е ҫинҫе сас, хӗрарӑм сасси йанӑраса 

кайрӗ.^ Аху! Ку шурӑ шарӑхлӑ хӗр пул^ӗҫке.
— Ӗлӗк пулсан!?... Мӗне пӗлтӗр^ӗ ку? Йе ҫак 

илемлӗскерех, ҫавӑн пек калама пултар^ӗши? 
„Елӗк пулсан“ пӗлетӗп епӗ, хрес^ене „ҫӗмӗрт ху- 
лӑ“ йатлӑ ку55бнеҫ ҫитернӗ. Хал)?...

^Пуҫӑмра шухӑшланине кура, ҫӳҫӗмсем те, кан- 
ҫӗрлес мар, тесе пулас, ҫамкам ҫине стройри пек 
месерле выртрӗҫ. Епӗ шурӑ шарӑхлӑ хӗр—Нинӑ^- 
кӑ, Литӑ, Феййӑ, иккенне шутласа, укҫа-тенкӗ мо- 
пилисатсилеме йала, каймалли ҫин^ен илнӗ хута 
кӑсйене ^иксе хваттерелле утрӑм.

— Ыран ир55ен вӑхӑ^ӗ ^ылай-ха, кайас ӗҫле- 
кенсен клупне,—йӑпататӑп хама хам.

— Колхос йухӑмӗ ӳсет... кулака тымарӗпех кӑк- 
латпӑр... плана тултарассишӗн кӗрешмелле!!!—ҫу- 
хӑрат клупри ратио какри,

— ̂ Ҫук. Кенӑ, иглес килмест ман—ӗлӗкхишӗн 
хуйхӑратӑп—хӑлхана ҫитсе тӑрӑн^ӗ пӗр кӗтесрен.

Пӑхатӑп, хай шурӑ шарӑхлӑ хӗр, пӗр ка^^ӑ ҫи- 
не уртӑнса нӑйкӑшат’

— Итлес килмест, тет.
Ка55и:
— Маруҫсӑ лӑплан!..
Иккӗшӗ те клупран тухнӑскерсем Хӗрлӗ плҫш- 

5ӗтпе театтӑралла иртсе кайрӗҫ. Маруҫҫӑ тени:— 
авалхине асӑнсан йӗрес килет, халӗ савӑнӑҫ ҫук, 
тесе йӑванкаласа пырат кз55ӑ ҫинелле. Кӑсенетеат- 
тӑр алӑкӗн^е татах темӗнле мулаххайлӑскер тӗл 
пул^ӗ:—вӗренетӗни, тет, комантировкка пул>!..

— Комантировкка...
Кӑшт татах, пилӗк утӑм кайсан, шурӑ шарӑхлӑ- 

скере: —пайан йалтан килтӗм, сирӗн аҫусене тытса 
кайнӑ, ҫуртсене сутнӑ!—тесе пӗлтерет.

— Ҫук, ҫук... кураймастӑп Совета, ӗлӗкхишӗн 
хуйхӑратӑп!—мулахай ҫине йӑванса кайрӗ.

Лешӗ ҫӑпата кантӑри пек, ҫинҫешке пӳрнисемпе 
хӗре йаваласа ил^ӗ.

— Ан хуйхӑр, 5 унӑм, ан хуйхӑр!..
— Ҫук, ҫук йуратмастӑп еп, ҫук!
— Ӗхе, ку кун пекскерҫке, тӗлӗнетӗп хам. Пӗрне 

курнӑ—Маруҫҫӑ, тепринпе—Феййӑ, виҫҫӗмӗшпе— 
Литӑ, у-ух сахал-им ҫынӑн йа^ӗ?.. Пӗринпе-апла 
та. тепринпе—капла. Ак, вӑл йатсем йепле х у ш ӑ н -  
нӑ? Кун пек ҫӳресе, сахал тӗттӗм хрес^енӗн пуҫ- 
не хӑйӗн хура шухӑшӗпе ҫавӑрнӑ и вӑл? Ҫук, ҫу<̂  
унӑн тумӗ ҫеҫ илемлӗ, ӑше ҫӗрӗк, хура. Ку вӗт-;; 
иртнишӗн хуйхӑракан, кунсерен шӑртланан 
виле, ҫӗрӗк тӗн^енӗн йулашкийӗ!

И. Кашлинке.



Хура сЗнӑсене-хӗрлӗ сӑнӑпа
ШуркассинБи „Патрак“ колхосра (Сӗнтӗрвӑр- 

ри районӗ) ,5 ҫуллӑха 4 ҫулта“ сайома Сӗнтӗр- 
вӑрринБи Вӑрман технӗккӑмӗнБен (шефран; пынӑ 
Сороккӗн ҫырӑнтарса ҫӳ; ерӗ, сайом укҫине 200. 
тенкӗ пуҫтарБӗ. УкҫиЧалӗ те хӑйӗн кӑсйинБехҫӳрет

Сороккӑ... ^ӑвашла—^акак,
Урӑхла ӑнланма ҫук никак;
"Ьӑх—ҫӑмарта тӑват.
'Ьакак—йӑтат

ИвянскинБи кирпӗБ савӑтӗнБи савком претҫстат- 
тӗлӗ—Коттӑв, хӑйӗн ӗҫӗсенБен пӑрӑвса, катЯкв 
ҫӳрет те, ҫывӑрат, каҫна хӗрсем хыҫҫӑн Бупса 
ҫӳрет.

Ку кай^кҫӑ савко.м —
Мӗн-пур рапо55инех сн акко :: 
Кӑн гӑрла§5ен, вӑл—ӑйӑхра 
Каҫалапа—кайӑкра,
Ҫӗрле—
Хӗрпе пӗрле.
Аван унӑн „ӗҫпланӗ",
Ан^ах. вӑл... хӑҫан нӑ^ланӗ?!.

Шупашкар леҫниББӗствин Саврашнӑй 
йал ҫырми пуҫӗн§е ларакан варманти 
леҫник колхоҫнӗксем пуҫтарнӑ йӗкел- 
сенс туртсг п.тсг то, ква.ттгнтси те 
памаст.

Сӑлтавсӑрах ку тӑрӑхлат,—- 
Тесе ӑсатӗҫ пӗрисем ҫакна;
Т)ӑнах, 5 ӗлхем кӑшт такӑнат.
Темле пулсан та, тивӗҫсӗрлӗ.хе 
(Тӗрӗстереххӗ-ӗмӗтсӗрлӗхе)
Пахалама май ҫуккӑ урӑхлӑ:
—Ыраш*пӑсмаст сысна ӑшне,
Леҫник ӑшне—йӗкел.
Пӗлмешкӗн хӗн, тен хӑш ^ухне 
Еҫсем майлашӗҫ Т)ип ^ипер,
Ҫапах, ку ша^нӑксӑр кӗпер;
Унпа каҫмашкӑн та пит хурлӑ,
Кӗтмен ҫӗртен инкек ан тухтӑр,
Вара хай лӗҫнике пнт шел!
Йен^ен, йӗкелӗ пырӗ урлӑ 
Ларсан. Кирлех—мӗн... тухтӑр.

Кармал йалканаш претҫетаттӗлӗ—Пеширӑв— 
партти кӑнтитаБӗ пулсанта, Бӳркӗве ҫӳрет, кум« 
масем пулаЬ

Пеширӑв „ӗҫлеме“ пӗлет:
Илтмен вӑл Сталӗн сӑмзхне,
Ҫапах „хастарлӑ прет“ 5ухне 
Пуп технӗкне алла илет. Никпик.



„П У Л Д Ш У“
Ҫуллахи кунӑн тӑр-кӑнтӑрла вӑхӑ^ӗ. Йалсовет 

кӗн55блерӗн5е, районран тырпул пухас ӗҫре пу- 
лӑшма килнӗ полномо^^ӑннӑй Тилӗ Микулипе 
йалсовет претҫетаттӗлӗ Ашманӑв Сантӑр, хӗртсе 
пӗҫерекен хӗвеле ылхана-ылхана, ҫамки ҫийӗсене 
йухса аннӑ тар пӗр^исене ҫаннисемпе сӑтӑркаласа 
лараҫҫӗ. Ҫекреттарӗ ҫук. Ахӑрнех, вӑл та шӑрӑхпа 
пӑ^ӑхса ҫитсе, хӑйӗн «ӗҫӗсене» ҫӗклесе хӑвалӑх 
хушшинелле шунӑ пулмалла.

— Сна^^ӑт есӗ, Тилӗ йулташ... пирӗн пата 
упорккӑ камппанине иртерме килтӗн пулат?—йал- 
совет «пуҫлӑхӗ» ^ылай вӑхӑт пашкаса ларсан- 
ларсан полномо^ъӑннӑйпа сӑмах хушрӗ.

— Та, та, та, Ашманӑв йулташ. Снайӑш .. под)- 
шевикла упорккӑ, сна^^ӑт... Утарлӑ темппа ирте- 
рес пулат. Вопше... натойелӑ райполевотсойус 
кӑпинетӗн^е пӑ^ӑхса ларма... Хам ирӗккӗнех 
йа^ейкка пытӑм та: „Йултащсем, йарӑр мана йала. 
Упорккӑ ирттерме кайап. Йала пулӑшас пулат, 
терӗм. Пулӑшу кирлӗ вӗт сана?

— Кирлӗ ара, какшӑ...
— Ну, вот. Как ни ковори... Сирӗн кунта... йал- 

та споккойнӑ. Уҫӑ сывлӑш, вӑрман, ^е^ексем... 
Есӗ пур, пурӑнатӑн хулара, шахтӑ трупин^ен ту- 
хакан кӑмрӑк тӗтӗмӗпе пӑ^ӑхса. А, ӗҫ мӗн ^ухлӗ!.. 
Ой-ой-ой!..—Вӑл, йулашки сӑмахӗсене каланӑ 5ух 
куҫӗсене хупрӗ те, ҫӑварне шит тӑршшӗ карса 
йа^ӗ.

— Вӑл ҫапла ӗнтӗ,—Ашман Сантӑрӗ хӑй йен^ен 
пӗр-ик сӑмах хушса ху^ӗ.—Пирӗн ӗҫ ответлӑ та, 
сирӗн тата ответлӑрах.

— Тоттӑ. Миҫе хут, хӑҫантанпа пуҫтарӑнап акӑ 
епӗ, сан патна килсе курас, тесе? Ҫук. Нимӗнпе те 
ӗҫерӗнсе тухма ҫ у к .. Ӗҫле, ӗҫле, ӗҫле, татах ӗҫле... 
Енер акӑ аран-аран ӗҫерӗнкелесе тухса вӗҫрӗм.

— Йурат, йурат, Микколай Иванӑ^. Килсе кур- 
нӑшӗн питӗ мерттес. Ҫулталӑк ҫитрӗ пулмалла ӗнтӗ 
пӗрпӗрне курманни?..

— Ннта-а... Ҫулталӑк уш. Сана, Раҫҫейран ӑсат- 
са йанӑран вара курман.

Вӗсене иккӗшне те ҫак вӑхӑтра, пӗр ҫул кайа- 
рах Раҫҫейре пӗрле пурӑннӑ кун-ҫулсем, пӗр кӗре- 
ке хушшине ларса «йашка ҫӑкӑр» ҫинисем аса 
килсе кай^)ӗҫ.

— Пуранас-ха сан патра пӗр-икӗ ерне,—Тилӗ 
Микули хӗпӗртенсе сӳпӗлтетме пуҫларӗ —Ҫырма 
пысак и кунта сирӗн? Шыва кӗмелли вырӑнсем 
пур-и? Шыва кӗме йуратап вара епӗ Пӗр тухмасӑр 
ларӑттӑм ҫав шӑмпӑртатса...

— Пур, пур Шывӗ кӑна мар,—пулли те пур 
пирӗн кунта.

— Ну?
■— 'Ьӑнах а р а .. А^апӑ^асем кашни кунах хӑйсен 

пысӑккӑш ҫӑрттансене, шампасене йанаххисен^ен 
вӑлтапа ҫаклатса кӑларса, сӗтӗрсе килеҫҫӗ.

— Ну?!
— «Ну» мар. 'Ьӑнах калап епӗ. Енер, Сар Мӗт- 

ри Иванӗн ывӑлӗ пӗр шампана хулӑпа витӗрсе 
илнӗ те, урам тӑрӑх выд^а^са килет. Хам куртӑм.

— Ну пул^ӗ апла пулсан! Вот пурӑнӑҫ! Рай 
кунта сирӗн! Мӗншӗн епӗ пӑшал илсе килмерӗмха? 
Кӑвакалсем те пур пуд)?

— Вӗсен шу5ӗ те ҫук! Нартлатса кӑна вӗҫсе 
ҫӳреҫҫӗ. Ӗнер каҫхине ҫапла, Хӑритун Мӗкӗти 
ахутана кайнӑ та,арман пӗви тӗлӗн^е пӗрре персе
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пилӗк-ултӑ кӑвакал ӳкернӗ.
— Ну? 'Ҫ)орт воҫми,—курорт вӗт кунта сирӗн! 

Тата мӗн йапала нумай? Ҫырла нумай-и?
— Малинӑ, калинӑ, хурлӑхан—кӗреҫепе хыр та 

лав ҫине шӑналӑк сарса тийе ан^ах.
— Ну?! Апла пулсан куҫас ман кунта, пурӑнма.
Ашманӑв Сантӑр „куҫас“ тенӗ сӑмаха илтсен

шухӑша карӗ.
— А... кунта килсе мӗн тума пӗлӗн вара есӗ,— 

терӗ вӑл хӑйӗн тусӗн куҫӗн^ен пӑхса.—Колхос 
тавраш пулсан ш^еттовота кӗрӗттӗн те... Колхосӗ 
ҫукҫкеха пирӗн...

— „Колхос ҫук“ тет. А, мӗншӗн орканисоват 
тумастӑр? Мошнӑ срасӑ комун уҫса йама. Ун 5ух 
сире ш^еттовот кирлӗ пулаГ тӑк, еаӗ никокга не 
откашуҫ. Пырат вӗт?

— Малтан есир ҫапла калаттӑр, кайран...
— Мӗн „кайран“?
— Кайрӑн килесси пулмаст сирӗн.
— Как килместӗр? Акӑ вӗт, килнӗ. Сан умрах 

ларап. Епир—йаланах сире пулӑшма хатӗр. Пӑшал 
пури ҫак сан?

— Пӑшалӗ пур таха вӑл, пурне... Сана мӗн тума 
пӑшал кирлӗ вар >?

— Хӑ... хад) ан^ах-ха хӑй кӑвакалсем нумай 
тесе мухтанса лар^ӗ. Ата пӗр пиллӗк-улттӑшне 
шаклаттарса килер.—Тилӗ Микули, васкаса ура 
ҫине сиксе тӑ^ӗ те, пуҫтарӑнмах пуҫларӗ.

— Хотта есӗ ман хӑна пулатӑнтаха...—Претҫе- 
таттӗл ним тума аптраса карӗ.—А, упорккӑ? Вӗт 
ман пайан саҫҫетанни туса упорккӑ планне сӳтсе- 
йавмалла?

— Проҫҫ йурунту! Кунта сан—колхос штолӗ?.. 
Раҫвӗ вак-тӗвек хуҫалӑхпа планпа ӗҫлеме пулта- 
райатӑн? Пур пӗрех вӑл сан плану хут ҫин^е 
тӑрса йулат. Трукой телӑ, йеҫлӗ колхос йе комун 
пулсан .. Вопше... йетиноли^нӗкпе калаҫма та кирлӗ 
мар,—хӑйсемех пухаҫҫӗ вӗсем. Ата ^асрах! Ех, 
шуйттан кӑвакалӗсем лараҫҫӗ пуд) шывра нарт- 
латса!..

Претҫетаттӗл ҫак минутра ^ӑнахах, нимӗн тума 
аптраса ҫитрӗ... Кайас мар—Тилӗ Микулин кӑмӑлӗ 
йулат, кайас—каҫхине саҫҫетанни тумалла... Иу- 
лашкин^ен ирӗксӗрех, шкапнп питӗрсе ил^ӗ те: _

— Ата апла пулсан, кайса пӑхар, терӗ хӑйӗн 
мӗскӗн сассипе.

— Самеҫтиттӗл пур вӗт сан?—Тилӗ ыйтрӗ 
учтан

— Пур.
— Ну, вот... Тата мӗн кирлӗ? Каласа хавар 

ӑна: штопӑ опесаттӗлнӑм пореткӑ саҫҫетанни туса 
ирттертӗр. Итлемест тӑк—пот сут.

Ӑнлантӑн-и?
— Ӑнлантӑм.
— Ну, вот. Киле тавӑрӑнаппӑр та, ҫӑкӑр, ҫӑмар- 

та, тӑвар илеппӗр те, —марш! охоттӑна. Ну ка- 
рӑмӑр.

Ҫав кун, хӗвел анас умӗн Анаткас урамӗпе ике 
ҫын иртее пынине куртӑм Иккӗш те ҫурӑмӗсем 
ҫине хутаҫпа ҫӑкӑр ҫакнӑ, пӗ^ӗк хуран илнӗ. Пӗрин 
хулпуҫҫи ҫин^е троповик ҫапкаланса пырат, тепе- 
рин—вӑлта хулли

— Ӑҫта кайма тухрӑр капла, тесе ^ӗнтӗм те:
— Хамӑр пӗлеппӗр, терӗҫ.

Еселе Петӗрӗ.



Ай, вудакансем! Ку «арттин ҫин8в 
ӳкерсе_ кӑтартнӑ ӗҫ '§ӑваш Кӗшекн 
Уйрӗмен пахҫинче пулса иртет тесе 
ан шухӑшдӑр. Унта удмасенв а§асем 
ийу^ уйӗхӗнҫех ввҫшер килокрам
туртакан §улсемпе персе татса пӗтер- 
§ӗҫ. Кайран, улмуҫҫисем катаранах
илеылӗн курӑвса дармалла пул8§ӑр 
тесв, '§ӑваш Кӗнеки Уйрӑмӗ улмуҫҫи 
хупавсеве шуратса тасатыа нӑйракад- 
лӑ ка§акасене тытвӑ... токӑвӑрсӑрах. 
К»|анасен ыалтӑн '§ӑваш Кӗнеки Уй- 
рӑыӗне автӑрски токӑвӑр „туыалла'
пуднӑ. Тунӑ пудсан, илмелли укҫаран 
25 про^ъӑнне—токӑвӑр тунӑ 5 ухнв, 
35 про-в^ӑннв—'§ӑвашкис ретактӑрӗ
пӑхса тухсан, 60 про§§ӑнне—ҫапӑнса 
тухсан („Капкӑнра*) илеҫ^ӗҫ.

Паттӑр етроиттӗлсем,
Кӑшавӑшри (Шупашкар р.) 
Ан§ах правлени вите тума

Ҫ а н та л ӑ к  й а п ӑ ха  кайрӗ . К ун ӗн -ҫӗ р ӗн  ш ӑ н тса  йа- 
ракан вӗри  ҫӑм ӑр сем  ҫӑваҫҫӗ . К у н  п ек  5 ухне , пал- 
ах, ҫ а р а м а ҫ  ҫӳр е сен  те  ш ӑн м а сӑр  тӳсей м ӗн . К у н -  

(ӑр п у ҫн е , п ӗр -пӗр  л а^ акарах  вы р ӑн а  п ы р са  кӗр - 
сен, а ш са  та  т у х а й м ӑ н . М ӗ н ш ӗ н  тесен , ти п ӗ  ҫӑм ӑр - 
сем ҫунипе , ти п ӗ  пы л^ ӑксем  ҫӑр ӑн са  кайаҫҫӗ , ш ӗ - 
велеҫҫӗ... К у  ҫ а н та л ӑ к  у р а п и  пир е  хӗл  йенелле  
вӑйпах т у р т са , л ар т са  к а й м а  ты тӑн^ ӗ . К ӑ р а в ул !—  
гссе к ӑ ш к ӑ р а с си  ҫеҫ й у л н ӑ ..

—  Епӗ-ӗ ... терӗ , ҫа к ӑн  п е к  ҫан талӑка  т у й са  ил- 
К ш а в ӑ ш р и  сы сн а  ф ерм ин^ и  сы снасен^ ен  пӗри .

—  Е х !— терӗ  тепӗр  сы сн и . В ӑл  мӗн  те се  ы й та с - 
иӑн пул^ ӗ п ул а с , ан^ ах унӑн  т у х м а р ӗ . .

—  Е п ӗ р  п ӗ р к ун н е х  пӗре  п ухӑн са ; к о л х о с  п р ав - 
.гснин^ен п и р е  ваД)Д)И п ӳ р т  т у м а  ыйтнӑ^ ^ ӗ... 
ӗсем ун  5 у х н е  т у с а  пам а  с ӑ м а х  па^ ӗҫ...— ӑнлан- 

гар5ӗ м ал тан хи  сы сн и  с ӑ м си сен е  к а ҫӑр т са , х ӳ р и -  
сене вы д)атса.

—  А  ма хал ӗ  т-е т у м а  ты тӑ н м а ҫ ҫӗ х а  в ӗсем  ^ӑнах?! 
■§ӑтаймарӗ теп р и  те.
—  М ӗ н  кал а ҫа тӑ р  есӗр?— п ы р са  йер^ ӗ тепӗр  

курпунтарах х а й а р  сы сни .
—  П ӳ р т  л а р т с а  п ам аҫҫӗ -х а  хал ӗ  те... Н е в у ш л ӗ  

сире си вӗ  ^ ӗпӗтм ест , ҫавна  та  туй м астӑр ... к ӑ ш - 
йрса т ӑ кр ӗ  п ӗ р р е м ӗ ш  сы сни .
Ҫакӑн п е к  сы сн а се м  хӗр се  кал аҫса  тӑнӑ  ҫӗртех , 

“равлени ҫур тӗн ^ е х  п р авл е н и  п у ҫл ӑ х ӗ  Л у к к и ш -  
<ӗн т у х р ӗ  те, й у н а ш а р  л аракан  ҫ у р та л л а  у тр ӗ . 
'на к ур с а н а х  сы сна сем  в а ска са х  хы ҫр а н  ^ упрӗҫ.
—  Вите-е-е!..
—  Ӑ ш ӑ -ӑ  вите-е-е !..
~  К и ви н е  те  п ул и н  йусас^ ӗ-ӗ!
Тӑрӑш ш ӗпех ҫап л а  к ӑ ш к ӑ р са  пы ^ ӗҫ. А н ^ а х  

ӳавлени п у ҫл ӑ х ӗ  к у се н е  пӗр  сӑ м а х  та  х у ш м а р ӗ . 
°ал 5 а са х  й у н а ш а р  ҫ у р т а  к ӗр се  ҫухал '5ӗ.

—  • х!— терӗ  та р ӑ хн и п е  п ӗр р ем ӗш  сы сн и .
—  „:рх!—  т у л х ӑ р 5ӗ и к кӗм ӗш  те.
^  "Гху!— те р ӗ  ви ҫҫӗм ӗш .
“ ӑртах ҫавӑрӑн^ ӗҫ кайал ла . В а с к а с а х  хӑй сен  

^танран т ы т с а  т ун ӑ  ҫ ур тн е , ы тти сем  ^ ӗтресе  
''■ртнӑ ҫӗре  5 у п р ӗ ҫ . .

сысна ферми уҫма токӑвӑр турӗ..
В. Йекорӑв.

„Карл Маркс" колхос кӑҫал 
шутламас^...

—  'Г )ӑтса  п у л м а с т  капла ... Х а м ӑ р  ты тӑ н а тп ӑр  ӗҫе..

У т м ӑ л  ви ҫӗ  сы сн а  п у р т е  п ӗр  ҫӗре  пухӑн^ ӗҫ. 
П ы с ӑ к  ы й т у  сӳ тсе -й а ва ҫҫӗ  вӗсем  пайан . Х ӗ р ӳ  ӗҫе 
ты тӑнаҫҫӗ ...

—- М и т т ӗ н к  у ҫӑ л н ӑ  ш у т л н т ӑ п , тер ӗ  пӗр  в а тӑрах  
к у к ӑ р  сӑм сал лӑ  сы сн и .

—  М р т ӗ н к  у ҫ са  т ӑ р са  вӑхӑта  и р те р е с  мар ... 
Х ад ) ал ӑк  у ҫ ӑ  5у х н е  ҫӗклес ■5а срах ,— тер ӗ  т е п ӗ р  
ама сы сн и  к о л х о с  а н к а р ти  алӑкӗ  у ҫ а х  в ы р тн и н е  
к ур а .

- -  Тавай,_ ҫӗ кл е с !— кӑш кӑр ^ ӗҫ  п ур те .
—  У й ӑ р л ӑ р  прикатӑсене !..
В у н ш е р ӗ н , в унш ер ӗн  уй ӑр ӑл са , п р и ка тӑ се м п е  

а н к а р ти н е л л е  вӗҫтер^ ӗҫ. К о л х о с ӑ н  в ун  л авран  к у -  
п аланӑ  ы р а ш  у л м у р и н е  й ӗр и -та в р а х  сы р ӑ н са  
ил^ӗҫ.

У т а р л ӑ , ӑм ӑр тса , т а та  ҫтел ш ^ ӗнӑпа  ӗҫлерӗҫ ва- 
ра  к у  сы сн а се м .

В ӑ х ӑ т  н у м а й  та  и р тм е р ӗ . У т м ӑ л  ви ҫӗ  сы сн а  пӗр  
с а м гн т р а х ӑ й с е н  к а р ти н е  п ӗ р -и к  л ав  улӑм  куҫар^ ӗҫ .

- -  Н у ,  й у л та ш се м , епӗр  плана  т ул та р тӑ м ӑ р  ӗнтӗ, 
терӗ  й у л а ш к и н ^ е н  м и т тӗ н к  у ҫм а  ты тӑ н н ӑ  сы сн и .

—  Н ӑрх !..
—  Н ӑр х !..
—  Н ӑр х !..
П ӗ р  х а р ӑ с  н ӗрхлетрӗҫ  сы сна сем . Вӗс^ем хӑ й се м  

ур р а ! т е с ш ӗ н 55ӗ те , ан^ ах ту хм а р ӗ . Й у р а т  ӗн тӗ  
вӗсене  ап л а  кал ан и  те. П у р п ӗ р е х  вӗсем  хӑй сен е  
ваД)Д)И в и те  ха тӗр л е р ӗҫ . П а т т ӑ р  с тро и ттӗ л сем !.. 
П р е м и л е м е л л е  к у н ш ӑ н  вӗсене. К ш а в ӑ ш  к о л х о с  
правленин^ ен  и к -в и ҫ  х у т  а в а н р а х  ӗ ҫл еҫҫӗ  .. Х ӑ й се н  
х у ҫ а л ӑ х н е  т е  тирпейлӗ  ты та ҫҫӗ , в ӑйлатаҫҫӗ ...

Ҫ а п л а  ӗнтӗ, К ӑ ш а в ӑ ш  ко лхосӗн^ и  т а в а р л ӑ  сы с - 
на ферм_ин5 и сы сн а се м  к о л х о с  п р а в л е н и  ҫине  сы с - 
налла  пӑхаҫҫӗ ... У л ӑ м  капанне  ы й т м а с ӑ р а х  т у р т с а  
п ӗтерм е  тапратнӑ ... М а т т у р , м а ттур !

Ы т т и  ф ерм ӑсен5 и сы сн а се м , си р ӗ н  К ӑ ш а в ӑ ш  
сы сн и се м п е  та н а ш ш а с си  п у л а й а с  ҫ у к  ӗнтӗ. П р а в -  
л ен и  си р ӗ н  К ӑ ш ав ӑш ӑн н и  п е к к и  м ар , т ан л аш м а  
памӗ. в. Ҫ и ҫӗм .
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Усӑсӑр ӗ( „Коттовӑ телӑ“
Пӗ^ӗкҫӗ айлӑма пусӑрнса ларнӑ йал. Хӗвел ан- 

ат. Сатанисене тултарнине тӗрӗслесе аслӑ урампа 
килӗрен ҫӳрекен Уламас Микулай хыҫалти Унсах 
Ҫемйун патне ҫитсен ҫӗткеленнӗ хут татӑкне са- 
латса' кантӑка йериппен виҫҫӗ шаккарӗ.

— Килтеи?
— Килтеха. Мӗп хыпар каласа савӑнтаратӑн?
— Ҫемйун кӗрӳ, сӗт нумай леҫнӗ-и ес?
— Леҫеймерӗм, а^а! Темӗскерӗне сӗтне^акар^ӗ.
— Леҫмелле теҫҫӗ, а^а! Леҫнӗ йатне ту хӑт.
— Ҫапла иртсе каймӗши, хун^ӑкам?
Уламас куҫне айакалла йарат, темле килӗши-ки- 

лӗшми саспа „темӗн ҫав“ тесе хурат те, ҫитес 
килле виҫҫӗмӗш круппӑра тӑракан Кӗркури Ӑҫтап- 
панӗ патне уттарат.

Ҫитнӗ ҫитменех, ҫӑвара уҫса сӑмах кали^енех 
унӑн хӑлхи Ӑҫтаппан арӗм мӑкӑрттнине илтет:

— Кӗр йенне карӗ ӗнтӗ...кантӑк кутне шӑна- 
сем килми пуҫларӗҫ. исполнитлсем вӗҫӗмсӗр киле 
пуҫлӑрӗҫ. Кантӑк патӗн^ен татӑлмӗҫ ӗнтӗ...

Кӗтмен питлӳ Уламаса та кӳрентер^ӗ:
— Мӗн,‘ инке, есӗ мана ӑна калатӑн. Елле епӗ 

тӑваппи вӑл ӗҫе. Маншӑн тесен хӑт леҫӗр, хӑт ан 
леҫӗр—пурӑпӗр. Хай хушаҫҫӗ те ҫӳремесен хал ҫук 
—йури хыпаланмасӑр, ^ӑрманкаласа хутне салат- 
са:—кунта сана ҫӗр ҫӑмарта памалла тунӑ,—те- 
се пӗтерет.

— Памаллатӑр-таха ӑна... Туман вӗт ха...
Т)ӑхсем пӗртте контрактатси ҫин^ен ӑиланасшӑн

мар. Вӗсем акӑ тултарас тесе кунне икшер ҫӑмар- 
та тусан... 50 ҫӑмарта пуҫтарӑннӑ^ӗ, ӗнер пуҫтарса 
ҫӳрекен тутара парса йатӑм.

Вӑл та пурӗ пӗр патшалӑха параттӑр.
— Копператсийа пама хушаҫҫӗ вӗт...
— Копператсийа та парӑпӑрха. Тусан леҫӗпӗрха. 
Килӗрен ҫавӑрӑнса тухсан, килнелле сулӑна пуҫ-

ласан Уламас темшӗн ^арӑнат, унтан ху^ӗ ҫине 
тем шыранӑ пек пӑхса, Куҫма куккӗш йеннелле 
уттарат.

— Куҫма кукка! Тырӑ леҫрӗниха ес?
— Леҫейменха. Такки ӗлкерейместӗп.
- -  Иалта та пӗр есӗ кӑна йулнӑ вӗтӗ.
— Йулнӑтӑр та вӗт... Ес ху шухӑшла:6 йатакпа 

3 ҫын ӗҫлетпӗр... Нийепле те ӗлкӗрме ҫук. Леҫей- 
местӗпха тата Пӗр ик ернесӗр.

— Ну йурӗ, еппин...
...Ҫапла ҫуласа йӑпатса пӗр хытӑ сӑмах ;<ӑлар- 

масӑр, хӑйӗн ӗҫне туса, Уламас каҫхине йалсовет- 
не своткӑ пама кайрӗ.

Телейе хирӗҫ вӑл пырса кӗнӗ вӑхӑтра претҫетат- 
тӗл ун ҫин^ен сӑмах тапратнӑ:

— Йалсовет ^ленне, Уламас Микулайне хай 
ӗҫӗ ҫине тӳртӗн пӑхнӑшӑн, 3-мӗш круг.пӑри ҫын- 
сене сатанисене вӑхӑтлӑ тултартарманшӑн выкӑ- 
вӑр памалла.

Уламас Микулайне ҫемҫе йур ^ӑмӑркки питрен 
лекнӗ пек туйӑн^ӗ.

— Мӗнла апла... Тӗрӗс мар вӑл... Кашни кун 
килсерен ҫӳретӗн, кашнине леҫме тимлетӗн.

Есир татах... Мӗнле тата ӗҫлемелле?
- -  Хутте ес кунне виҫҫӗ килсерен ҫӳре, сатани- 

сене тултараймасан ӗҫлеменнипе нӗрех.
Уламас, ейкей йа! тесе, ӑна тӗлленӗ ҫын куҫӗ- 

сем ҫине хӑйаккӑнтарах пӑхса ил^ӗ те, кайри ре- 
те кайса ларса тапак хутаҫҫине кӑлар^ӗ.

Елли Йех.

ПахБЭ-ҫимӗҫ технӗккӑмӗнБе вӗре 
некенсем хывма тӑнӑ ҫилоса ҫӗрт 
се йаБӗҫ...

Хаҫатпа Пайташ.

...Каҫалапа сащзттисем пӗтсен комсомолӗссе! 
пуххи пул^ӗ. Унта вӗсем ^ылай пысӑк ӗҫсем ҫин| 
5ен сӳтсе-йаврӗҫ.

— Хывмалла-и, а^асем, терӗ Ҫветлов.
— Хывас...
— Утарлӑ прикатӑ тӑвас ..
— Технӗккӑм пах^ин^и ҫумкурӑкӗсен^енЮОпро

'йӑнӗпех усӑ курас!
— Апла пулсан хывӑпӑр еппин, тесе вӗҫлер 

каллех Ҫветлов.
Питӗ те хастарлӑн, ҫӑмӑллӑн калаҫрӗҫ Шупан 

карти пах^а ҫимӗҫ технӗккӑмӗнве вӗренекенсемп 
комсомолӗссем ҫилос хывасси ҫин^ен сӳтсе-йавн 
5ух, Калаҫрӗҫ те йышӑн^ӗҫ, ^авса тӑршшӗ ресс 
Д)утси ҫырса ху^ӗҫ.

Ан^ах, тепӗр куннех ытла хӗрӳленсе калаҫн 
сивӗнсе кайа пуҫларӗ те. Пӗрин хулана каймалл 
теприн кӑна тумалла, тата урӑххин урӑххине т 
малла... Пӗр комсомолӗс та хӑй ирӗкӗпе ҫилс 
хывма каймаст. Ҫум ку.рӑкӗсем вӗсене кӗтмеҫҫ 
Кунсерен хӑйсен пахалӑхне ҫухатса пыраҫҫӗ, хь 
тараҫҫӗ вӗсем тунисене, тӑкаҫҫӗ ҫулҫисене. Канп|ӑ 
кунах пах^а-ҫимӗҫ технӗккӑл^ӗнъи комсомолӗссем 
вӗренекенсемпе ҫилос хывас ӗҫре усӑ курассиӑе 
кӗтеҫҫӗ. Йулашкин^ен хӑшпӗр ҫумкурӑкӗсем кӗ ' 
се те ывӑн^ӗҫ пулас.

— Кусене кӗтсе пулмаст, килес ҫур^^ен ый;] 
туртас, тесе тӳне-тӳне кайрӗҫ.

Сисрӗ кӑна Ҫветлов—йа^ейккӑ ҫыруҫи.
— Иаккӑл^, ҫилос хывма пайан 3—4 а^а йара 

ха, терӗ вӑл шкул пуҫлӑхне.
— ларӑпӑр, терӗ леш кукшине йакаткаласа. 
Ҫилос хывма тытӑн^ӗҫ. Хӑйсене утарнӗк тек\

скерсем ^ӑн та ,утарнӗкле“ ӗҫлерӗҫ ку ӗҫре. X; 
пӗр а^и 5 ЫХКЙ5 тытнӑ та:

— Ой-ешшо, тет те,—пӗрре ^ышат; каллех: > 
ешшо, тет те,—тепре ^ышат. Кунӗпех ҫапла „ут. 
лӑ“ ӗҫлесе иртерет.

Ҫавӑн пек „утарлӑ“ ӗҫлесе пӗр шӑтӑк ҫи.1 
хывассине 4 5 куна^тӑсаҫҫӗ. Йурат...

П р ирхине ирех Йаккӑл^па Ҫветлов ҫилос 
тӑкне савӑнса курма тухса тӑраҫҫӗ. Ан^ах ҫил 
савӑнтармаст. Вал хӗрсе ]кайнӑ, тата шӑршӑ ту| 
пуҫланӑ.

— Паттушки!—терӗҫ пулас кусем. Пи§ӗс 
ҫырла пек хӗрел^ӗҫ. Урисем тщтрекене йер'5 
Шӑлӗсем шакшак шаккама тытӑн^ӗҫ.

— Витсе хурас ^асрах, терӗҫ.—Унсӑрӑн хам1 
питсем ҫӗрӗк ҫилоспа „варланӗҫ". „

Каларӗҫ—турӗҫ. Тултарса ҫитермен шӑтакв
витсе лартрӗҫ,

— Коттовӑ телӑ...
Пирӗн шутпа, ку ӗҫпеле ЕХИ контрод) комиҫҫ 

паллащмалла пулат. Йапӑхлӑх паллисем ҫу 
унта, Йаккӑл'5 „ырлӑхӗ“ марши ку?

Есӗр, вулакансем, пах^а-ҫимӗҫ технӗккӑмӗн'^ 
пример ан илӗр. Вӗсем сӑтӑрла ӗҫ тума вӗрен 
йарӗҫ таҫта...

В. Ҫиҫӗм.
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Пирӗн хуташнӗк Куславкна савӑтӗнъе нуркисен
Пӗтем столовӑйпе 35 кашӑк ҫеҫ. 

Рапо^^исем хӑшӗсем пӑтӑсеие алӑпа 
ҫийеҫҫе.

Електроенерки паман пирки, маш- 
шинсем кунне темиҫе хутт̂ ^̂ нех 'ьарӑ- 
на-в^рӑна лараҫҫӗ.

Кунта електритсӑ — 5 ҫуллӑх план „тӑшманӗ" 
Ҫийес ӗҫе те мехханисатсилнӗ мӗн унта. пулса тӑнӑ.

'^ашӑкри пӑтта ҫын хӑйӗн меххпнисӑмӗп' х 
илсе ҫӑвара хыпат.

1-мӗш номӗрлй наракра пылБӑк, 
сивӗ, пӗрене ҫурӑкӗсенБе таракансем- 
пе хӑнкӑласем.

Савӑт ҫӗрӗ ҫинБе пур ҫӗртз те тӑ- 
лӑхӑн стройматтериалсем, машшин 
гайӗссм Быртса ҫӳреҫҫӗ.

Савӑтра хуҫасӑрлӑх кулет туса ҫурет.

Кунта пирӗн хутошнӗк паракра пурӑнакан- 
сене укернӗ. Ӳкериӗ те, анъах пурне те уке  ̂
реймен, пӗр-ик тараканӗ тарса хӑтӑлиӑ 
(„Капкӑн^' вагьтьи унерсе кайасран хӑраса)*
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п ш л ю  '̂ г ш л т ф с и т !

Кӑвак пӗлӗтсем курпунӗсене кӑларса, пӗҫӗ ҫурӑ- 
лас пек вӑрӑм утаспа васкаса, кукленсе 5упса 
пынӑ пек туйӑнат. Пӗрин^ен тепри хулӑмрах, тӗт 
тӗмрех вӗсем. Татӑкӑн-татӑкӑн умлӑ-хыҫлӑ васкаҫ- 
ҫӗ, ҫилпе пӗрле пырса ^ӳре^е каррисене кӑларса 
илесшӗн пек лӑк-лӑк-лӑк лӑкаҫҫӗ. Маҫакӑн ҫӗтӗк 
сӑхманӗ пек тӗллӗн уҫӑ, тӗллӗн питӗ хулӑм (сап- 
лӑк тӗлӗ), тӗллӗн виттӗр курӑнат. Ҫӗтӗк, хуратнӑ 
сӑхмана ҫӳлтен каркаласа дуртса пырсан айалтан 
пӑхнӑ 5 ух ҫав пӗлӗт пек курӑнат пулӗ.

Ҫакӑн пек ҫанталӑкра ҫулӑм пек ҫыпӑҫакан пыд)- 
5ӑк тӑрӑх пырат Йӑван Миххал^ӑ Кивҫурт у^^ит- 
ли. Ун урисем кӑкарнӑ пек ҫӗтрен уйӑрласшӑн 
мар. Тепӗр ҫӗрте ка^ака таки пек тӑваттӑ-пилӗк 
пӗр ҫӗре пусса илет. Тепӗр 5ух тунката кӑларнӑ 
пек пӗҫӗ шӑнӑрсем ҫӑтӑртата^^ен туртат.

—Тху! Пӗтӗм ҫӗр ^ӑмӑрӗ ураран ҫакӑнса пынӑ 
пек. Тепре туртсан йӗм кӑшӑлӗ татӑлса утӑнса 
кайат пулӗ.

— Айван Миххал^ӑ! Айван Миххал^ӑ! Шкула 
ҫил кӗрет. Кантӑксем лартас пулат,—тӗпӗртетре 
пӗрин урлӑ тепри сиксе тухрӗҫ вӗренекенсем.

Йӑван Миххал^ӑ пек пусӑрӑн^ӑклӑ ^ӗреллӗ ҫын 
сахал пулӗ. Тӗлӗнен вара ун ^ӗрин^ен: хут те 
пуҫ тӑррине курак йӑви ҫавӑртӑр-ҫаврӑнса пӑхмаст 
вӑл, хут те ҫавра ҫил килсе вӑл верентнӗ шкула— 
а^и-пӑ^и, кӗнеки—тетра^ӗ мӗнӗпе йӑтса кайтӑр— 
вӑл нимте шутлас ҫук. Ҫаплах:

— Ӗ-е, ку йурунта! Ан та пӑхӑр! Сурмаллӑх ӗҫ! 
Ҫавра ҫил ӗмӗрех ахӑрнӑ ахӑрат те, ун ҫин^ен 
калаҫмалли ҫук, вӑл урӑхла пулма пултараймаст, 
—тесе пырӗ.

Халӗ те вӑл ним те тӗлӗнмерӗ. А^асене хирӗҫ, 
вӗсемщантӑк лартмалла тесен, ҫапла каларӗ:

— Йурунта! Кантӑк ваннӑ, ванат те, урӑхла 
пулма пултараймаст. Хуплӑр сӑхмансемпе.

А^асем ҫакна кӑна кӗтсе ларнӑ. пурте кантӑк- 
сем кутне тӑрӑн^ӗҫ. Хӑшӗ виттӗр тухса ҫанӑран 
ҫанна сӑхман сыпса хуплаҫҫӗ, хӑшӗ калпак карт- 
тусне тӗркелесе ^икет, кам икӗ хут кӗперен пӗр- 
не хывса ҫакса хурат. Ара, шутлаха вулакан, сан 
хӑвӑн ларас килмелле-и ӳпке виттӗр ҫил шӑхӑрса 
тухса кайат пулсан.

— Ей, тӗттӗм капла! Йурамаст, кантӑках ларт- 
малла,

— Йурунта! Хупласан тӗттӗм пулнӑ, пулат те, 
вӑл урӑхла пулма пултараймаст,—лӑплан^ӗ каллех 
иӑван Миххал^ӑ.

Кӗркуннехи ҫанталӑк Йӑван Миххал^ӑ пек пӗ- 
рех. Уншӑн пулсан хут ҫӗр ^ӑмӑрӗ ме^кӑ пек йӑ- 
ванса йухса кайтӑр—ним те мар. Тапратрӗ ҫамӑр.

— Ой, у55итлӗ, ҫӑмӑр кайат!
— У55итлӗ, ман кӑранташ йухса кайрӗ.
— Йурунта! Тирпейлӗ витмен ҫурта ҫӑмӑр ӗлӗк 

те кайнӑ, халӗ те кайат, урӑхла пулма пултарай- 
маст. Унтан ним те тӗлӗнмелли ҫук.
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Кӗркунне хайӗннех, ҫӑмӑр тӑкат. Пӳртре, шкулта 
пур ҫӗрте кранттӑ вӗҫерӗнсе кайнӑ пек шыв ка- 
йат. Урайӗн^е хут те халех пӗ^ӗк праххут кӗртсе 
йарса кӑмака кукрисемпе ҫаврӑнса, парттӑ айӗ- 
семпе шӑхӑртса ҫӳре.

— У55итлӗ, у55 итлӗ, шыв кайат!
— У55итлӗ, ман ӑҫта тӑрас?
— Айван Миххал^ӑ, ман ҫурӑм лупашкипе _ка- 

наври пек шыв йухат. Пӗ^ӗк шыв арманӗ авӑрт- 
ма лайӑх...

— Иурунта! Шыв ӗлӗк те йухнӑ, халӗ те йухат, 
урӑхла пулма пултараймаст,—сонттине карр кар- 
са пуҫ тӑрне тытрӗ Миххал^ӑ. Айван Миххал^ӑ! 
Епӗр Петӗрпе ҫакӑнта сӑхман картласа ӳпле тӑ- 
вари?—Тӑвӑр! Ҫӑмӑртан ӗлӗк те ӳпле^тунӑ, халӗ 
те, урӑхла пулма пултараймаст,—терӗ Йӑван Мих- 
хал’5ӑ путтинккине шыв илесрен тенкел ҫине хӑ- 
парса тӑрса.

— У5 5 итлӗ, ку шкул ҫуртне йусаттармалла.
— У55итлӗ, пирӗн вутӑ ҫук вӗт! Капла вӗренме 

килместпӗр, сивӗ.
—Йурунта! Вутӑ хутмасан кирек хӑҫан та сивӗ 

пулвӑ, халӗ те сивӗ, урӑхла пулма пултараймасЬ
Таҫтан муртан куд)тестафеттӑ тенӗ йапала сик- 

се тухрӗ. Кунпа пӗрле шкул вӗренӳ ҫулне хатӗр- 
рине тӗрӗслеме комиҫҫи те пулса тӑ^ӗ. Претҫе- 
таттӗлпе у55итлӗ хатӗрри ҫин^ен от^от тӑваҫҫӗ.

— Мӗншӗн кулак ҫуртне йусаман?
— Епӗ ..Мӗн... Нукам пӗлнӗ-ке ҫанталӑк пуласса.
— Есӗр вӑл ҫурта йурӑхсӑр тесе йури кайла 

парас темени?
— М ӗн.. мӗн... темен...
— Шкулсене хутма мӗншӗн вутӑ турттарман?
— Кӑҫал хӗлле пуласса кам пӗлнӗке.
— Йурунта хӗлле пулнӑ, пулат те, урӑхла пул- 

ма пултараймаст.
Претҫетатлӗпе Миххал^ӑ сут умӗн^е. Кусем йу- 

ри сӳрхӳ ӗҫлесе шкул ӗҫне йапӑхтарса йанӑ, ик- 
кӗшӗ те ответсӑр, ^ӗресӗр пулнӑ. Тепӗр йен^ен 
шкул тума панӑ кулак ҫуртне калле парасшӑн 
пулнӑ. Йури йурӑхсӑррине кӑтартмалла пулнӑ вӗ- 
сен: кулакӗ пӗрин кума, тепринхыйматлӑхӗ пулнӑ.

Сут... Икшер ҫул ирӗксӗр ӗҫлеттермелле тесен, 
претҫетатли:

Капла пуласса кам пӗлнӗ-ке... терӗ.
Йурунта! Ун пек ӗҫсемшӗн ӗҫлеттернӗ, ӗҫлетте- 

реҫҫӗ те, урӑхла пулма пултараймаст,—терӗ сут- 
йана хирӗҫ йулашкин^ен Миххал^ӑ,

Т)ӑнах та кусене вӑхӑтра лектермен пулсан, тен 
хӗл кунӗн^е парттӑсене шкул пулӗмӗн^ех йур 
айӗн^ен ^авса кӑларса вӗренмелле пула^^ӗ пулӗ.

Кун пекех мар пулсан та, ҫакна майлӑ _пек от- 
ветсӗр, шкул ӗҫӗ ҫине пӑхни пурах. Епӗ пӗр вуна- 
вунпилӗк тӗслӗх параттӑм^е пулӗ, йерҫеймерем.

Ҫавӑнпа Т)урпай ҫине ан йатлаҫӑр.
Куд^тестафеттӑ саламӗпе Н. 'Ьурпай.



рӗрпӳ райҫутпайӗ
Ҫӗрпӳ райҫутпайӗ,
Ҫанпа пӑртак калаҫамха,
Йӗплӗ ҫӑмах хыптарамха,
„Капкӑн“ ҫин5е мухгамха.

Иртнӗ хӗлре ликпес ӗҫне 
На^ар ӗҫлес иртерс йатӑн,
Ҫулталӑклӑх плана та 
Ҫурри йахӑн пурнӑҫларӑн.

Токлатсент,е мухтанатӑн 
82 про55ӑн тесе ҫаптаратӑн,
Пӗр намӑса пӗлмесӗрех,
Хӑвна хӑвах улталатӑн.

План.тӑрӑх санӑн ун^ух 
Пилӗк пин те 600 ҫынна 
Вӗрентмелле пулнӑ вӗтха.
Есӗ ҫакна маннӑ вӗтха?

Ҫур акийӗн кэмппани те 
Ес сисмесӗр иртсе кайрӗ,
Политҫут ӗҫ хускалмарӗ 
Ес нимӗн те туманнипе.

Уйри тырпул пуҫтарнӑ 5ух 
Кул)Топоссем кӑларс йама 
Сан урапа р^пӑнмарӗ,
Санӑн ӗҫӳ курӑнмарӗ.

Ратио икернеллӗх 
Иргнӗ есӗ сисмесӗрех,
Ҫимӗс кӑвак хутсем ҫине есӗ ҫырса хунӑ та 
Йала йама васкаман.

Ку ӗҫпеле вӗтха санӑн 
Хутсем алӑ пустарасшӑн,
8 кун_выртрӗҫ макӑрса 
Есӗр ӑна кураймарӑр.

Мӗнле 5ӑтнӑ сирӗн ^ӗрӳ 
Алсем пусса йамасӑр,
Ӗҫе ^асрах тумасӑр 
Кул)ттурӑшӑн кӗрешмесӗр.

Ех ха-хах! Ҫут пайӗн^е 8 кун 
Ҫулсем ҫин^е 12 кун,

Ҫитсен тата вырӑнсен^е 
Паллашмашкӑн 2 кун.

Акӑ ӗнтӗ 2 ернелӗх,
Иртсе кайрӗ сисмесӗрех,
Еҫ те вырӑнтан тапранмарӗ 
Ҫут пай ним те тумарӗ.

Ҫентапӗрӗн 1-мӗшне 
Кул)тҫут планне ҫирӗплетмен,
Каллех 'есир пӗлтӗрхи пек 
Ликпес ӗҫне манасшӑн.

Сирӗн ӗҫри ҫитменлӗхе 
Хаҫат ҫин^е ҫутатсассӑн,
Еҫйалкортан мӑшкӑлатӑр 
„Хаҫат 5 ӗппи“ тейейретӗр.

Акӑ илер Масловах,
Хаҫат ҫине ҫырнӑшӑнах 
Кӑларс ҫапрӑр шкулран,
Есир кунта манса кайнӑ парттин тӗрӗс

ҫул-йӗрне.
П айансака хисеплесе 
„Капкӑн} ҫине ҫыратпӑр,
Йӗплӗ ҫӑмах йашкипеле 
Хӑналантарса йаратпӑр.

Кунпа татах сахал пулсан 
Паттӑрсенӗн шутне хурса,
Сирӗн сӑна ӳкерсе.

Выст"вкӑна йарӑпӑр. 
Ҫапла ӗнтӗ пайанлӑха 
Сывӑ пулӑр, йулташсем. 
Тепӗр 5 ухне тӗл пулсассӑн 
Калаҫӑпӑр сирӗнпе.

Т. Ҫ.

Ъи АслЗ Патӑрйелӗнъе
— Кравул! Кравул! Т)брӗ ҫынна пӗтереҫҫӗ!
— Мӗн пул^ӗ ара?
—Мӗн пул^ӗ, курмастӑни мӗн? Аслӑпатӑрйелӗн- 
« Райпо столовӑйӑн повӑр аллисепе тата столо- 

пуҫлӑхӗн куҫӗсене, пуҫне таракансем кӑшласа 
фаҫҫӗ. Таракансем вӗсене ҫисе мӑнтӑрланса ху- 
®на кӗресшӗн.___________________
Йулташ, есӗ Аслӑпатӑрйелӗн^е кино курма ка- 

тесен, ҫак правилӑсене ан ман;
.1. Аллуна хунар ил, кӑсйуна спи^кӑ ^ик—унсӑ- 
'н кинокӑтартнӑвырӑнатупаймастӑн йетӗттӗм кӑ- 
•торта ӳксе уруна хуҫатӑн, йе пӗр пӗр ҫӗре 
*фса ҫапӑнса куҫна шӑтаратӑн.

Пиншак айне, сӑхман айне хурҫӑран тунӑ 
Ч^о^ӑтӑхӑн—унсӑрӑн ҫынсем тӗртсе йе хӗстерсе

айӑк пӗр5исене хуҫаҫҫӗ. Прощӑ сан урлӑ ҫынсем 
каҫнӑ 5ух сан ҫине пуссан га ӑшри оркӑнсене ла- 
йӑх хӳтлет.

3. Осоавиахим йа^ейккин^е противокзс илме 
ан ман—карттин иккӗмӗш йе виҫҫӗмӗш пайӗн^ен 
пуҫласа карттин кӑтартакан салӑна ҫеровоторотлӑ 
касз йараҫҫӗ, тата противокас маски пит ҫине су- 
ракансен^ен те лайӑх сыхлат;

4) Хупа пӗрле килтен тенкел илсе пы р—тенкел- 
сем ҫук.

Патӑрйел кинон^е ҫак правӗлсене хисеплесен 
есӗ хӑвӑн пушӑ вӑхӑта лайӑх иртеретӗн.

Ырӑ сунакан.
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Ҫырмана сикекен трактӑр.
(Трактӑрис калаҫни).

Ҫуркунне. Хӗвел пӗҫертнине тӳсеймесӗр шурӑ 
йур куҫҫул йухтарса ҫырмасене шавласа, трактӑр 
пекех кӗрлесе ан^ӗ. Кайӑксем ҫуркуннене мухтаса 
темиҫе тӗслӗ йурӑсем шӑрантараҫҫӗ.

Епӗ трактӑриссен курӑсӗн5е вӗренетӗп. Пӳргре 
ларма ки^ем... ех, ки^ем. Акроном пӑравус пек 
хашкаса 5-шер ҫухрӑмлӑ лексисем вулат:

— Ҫапла, ҫапла, тет. Трактӑра тасатсах тӑмал- 
ла, тет (мун^ара милӗкпе ҫапсах ҫумалла штолӗ). 
—Унсӑрӑн трактӑр ^асах пӑсӑлма пултарат...

Унтан трактӑра мӗнле ^армалли ҫин^енГ те ка- 
ларӗ. Тормӑс... Тормӑс, терӗ.

Вӗренӗпӗрха темиҫе 70 тормӑс та. Вӑхӑт нумай- 
ха, терӗм епӗ, хам ӑшӑмра.—Тупнӑ тормӑс!

Ҫулла. Хӗвел самок-^иттӗк хӗмӗн^ен те хытӑ- 
рах хӗртет. Епир МТС-ри трактӑриссем ҫӗртме 
тӑватпӑр. „Лашасем“ пирӗн вӑйлӑ, 12-шер касӑг- 
лӑ плуксене ним щухӑрмасӑрах кӗрлесе, выл^аса 
туртса пыраҫҫӗ. Йӑрансемпе мишисем хурланса 
емӗрлӗхе ҫӗр айне варӑнаҫҫӗ. Еп, конешнӑ, 
малта ҫӗмӗрсе пыратӑп. Йунӑм вӗрет. Утарникле 
ӗҫлетӗп. Тусан... Тусан мӑкӑрлана!' во вҫу.

Ҫырма хӗрне ҫитрӗм. Тӑзалла хӑпаратӑи ҫырма 
тӑрӑх.

— Хӗрнерех, хӗрнерех! Ҫырма хӗрне ма шырӑк 
хӑваран?—тесе хыҫалтан ҫухрат мана прикатир.

Ан^ах инкек ҫине инкек. Ман тоактӑр, ^ӑхӑмӑҫ 
лаша пек, калла ^ака пуҫларг. 'Ьакат те ^акат. 
Мӗн тӑвас?—шухӑшлатӑп хам 'Ьистийех аптрарӑм 
—Стой!—гесе те ҫухӑрап ҫӑвар карӑлнӑ таран. 
Ҫук, ^арӑнмаст.

— Но, вперйот!—тесе те ҫухрап. 'Ьышкӑсен^ен 
йун тухи55ен хӗнетӗп ҫиллӗмпе. Ҫук ҫаплах ^а- 
кат трактӑр. 'Р)акат те ^акат.

Рул)Сене во вҫу пӑркалатӑп. Ҫук, ӗҫ тухмаст.. 
^ — Тормӑс!.. Тормӑс1-ҫухӑрат прикатир хыҫал- 
тан. Хӑй ҫиҫӗм пек ман пагалла 5упма тытӑн^ӗ.

— Краул!.. Тытӑр!.. Трактӑр!.. Трактӑр ҫырмана 
сикет!.. Кра!.. пӗтӗм саспа, пӗтӗм пӗвӗмпе ҫухӑр- 
тӑм хӑрани ;е.

Ун^ен те пулмарӗ ман трактӑр ҫырманалла йӑл 
ҫеҫ сикрӗ.

Ну, пӗтрӗм!—тесе ҫеҫ йултӑм епӗ. Хӑранип 
йун ҫӳреме ^арӑн^ӗ. Кӑвак йӗм пек кӑвакартӑ: 
хам. Трактӑр айӗн^е выртатӑп. Нимӗр пулманщ) 
тесе хам ӳтӗме хыпаласа пӑхрӑм. Хам вилменнин 
пӗлсен ҫеҫ уҫҫӑн сывла пуҫларӑм.

Ҫырма хӗрӗн^и трактӑриссем ууу! тесе похорон 
нӑй марш йурлаҫҫӗ.

Унтан трактӑриссем колхосран вӗрен илсе ту 
рӗҫ. Вӑл вӗренпе ман трактӑртан кӑкарса хӑйсе 
трактӑрӗсемпе туртарса мана трактӑр айӗн^ен к 
лар5ӗҫ.

Ех, еп вилменҫке, вилмен! —тесе савӑнниг 
хам йулташа—трактӑриса йарса илсе темиҫе ху 
5 ен ҫӗклесе ҫапрӑм. Ман трактӑр 700 тенкӗл 
ҫӗмӗрӗлнӗ, терӗҫ.

Сут. Мана трактӑра ҫырмана сиктернӗшӗн 
тӑваҫҫӗ.

— Трактӑр ҫӳретмелли технӗккӑна лайӑххӑн 
ла пӑ^ӑртаса илментен пулнӑ ку инкек, теҫҫӗ м 
нӑн ҫвитетлӗсем.

Епӗ те ҫавнах каларӑм.
Айӑпласса айӑпламарӗҫ те, технӗккӑна лайӑхр 

ҫавӑрса тытма пӗлменшӗн йатларӗҫ вара.
Йулташ вулакансем, есӗр ман пек хӑрушла и 

кек тӗлне ан пулӑр.
Вӑхӑтсӑр вилес мар тесен технӗккӑна лайӑхр 

ҫавӑрса тытӑр. Унсӑрӑн машшинӑ таврашне ть 
ма хӑрушӑ. Ой, хӑрушӑ!.. Пуҫна та хӗрхенмӗ. к 
тегни, йулташӑм!

Епӗ те ҫак вилӗмрен хӑтӑлнӑ хыҫҫӑн тракт 
технӗккине 100 про^^ӑнӗпех вӗренсе ҫитрӗм.

Пурнӑҫ хӑйех вӗрентрӗ мана... Ҫапла вӗт, е?
Кун пек ӗҫ пулман, тейӗҫ хӑшӗсем. Пул 

Кавал трактӑрисӗ Тащук, Вӑрмар МТС-ин^е ӗҫ. 
кенскер, ҫырмана сикнӗ трактӑр айӗн^е 5ут ( 
вилмен. Ҫакӑнта ҫырнӑ пекех пулнӑ ун ӗҫӗ.

ТУРТУШ ВЕНИ.

„Капкӑнӑн" ҫитес 
номӗрӗсенъе вы/ь^х 

витисем ҫиньен ҫырнӑ 
калавсем ҫапӑнаҫҫӗ.

Ҫырӑнса илмелли условисем
18-мӗш странитсӑра

14



Капла та „виҫкӗтеслӗх“
Куславккарн кӑмпинатра партйаБейккӑ ҫевреттарӗпе кӑм' 

пинат -тиректӑрӗ виҫкӗтеслӗх вырӑнне, иккӗш .иккӗтеслӗх* 
туса хунӑ.
Я] Щ(Респуплӗкра претприйаттисенБи виҫ кӗтеслӗхсен совеш- 
БанинБе Токҫӗн й-ш штухса калакинБен).

Вӗсен „виҫкӗтеслӗхӗ**.

1песли1к1 кустӑрии
нта прорыв, кунта прорыв куран. 
ӗ опйективлӑ пур при^^инӑ,
’е меллӗ ӗҫлемен?.. 
ана,—хастарлӑ рапкора 
араҫҫӗ савӑта 
рорыв тӗрӗслеме.
мра ларат хӗп хӗрлӗ мӑйлӑ пуҫлӑх. 
Ҫынпа калаҫнӑ 5ух мӑн куҫлӑхне сирет). 
~ Сунатӑп ырӑ кув, 
мсеплӗ шӑмӑ куҫлӑх!
[аҫат рапкорӗ еп. Ретаксирен...
7 Аван, Аван...
[илсе курнишӗн тав-тавах.
|айса курар-и тсехсене?...
[ӗнӗ машшин, станок,
1ӗнле тавар... 
урман ҫынна
[илсе курни пит усӑ вӗсене.

Ҫук, ҫук! кала мана 
1ӗн-ма пулман ку № лӗ саккас?..

хатӗр мар кӑсем, кӑсем?..
'Ул май пӗлес^ӗ ман 
'ӗн̂ у̂л ӗҫхатӗрӗ саппас?..
'■Юк-нот ҫин^е
“ан вӗҫӗмсӗр «кӑсем». ■
[Г Ҫапла. 'Ьӑнах.
ивах ку темӑпа май ҫуккӑ пуплеме.
ласем тсехра,
чсем-—тет—виҫӗмре..

Вара кайат пӗр взрӑм рет емел:
Ҫанталӑк... катӑр...
'Ьараҫҫӗ вӗҫӗмрен.
Унтан пӗлетпӗр:
Тсехра та пур мӗн айӑп.
Умра тсех пуҫлӑхӗ.
— Такой ҫакой! Анрав!..
Прорыв пиреи пур айӑп та санран!..
Ҫунатланса йурла'г хӑй 
Мӑнтӑр мӑйлӑ кайӑк.
Ан^ах, мӗскер ,,завцех‘'?..
Вӑл тошӗ „пысӑк“ ^ынлӑ:
Лара'г айван куллен У550Т ҫырса.
Ку ӗҫ ӑна питех ^ӑрмав—при^^инӑ.
Кунта пур айӑп та, иккен.. прикатирта 
Но прикатир ку айӑпа илмест.
Ку айӑпсем килеҫҫӗ—тег—ҫӳлтен.
Хӗртни пулман, конешнӑ ирӗлмен..
Йумахӑма пуҫлар тепре ҫӳлтен.
Умма тухат татах
Хӗп-хӗрлӗ мӑйлӑ пуҫлӑх
Мана курсассӑнах мӑн куҫлӑхне сирет.
— Сунатӑп ырӑ кун,
Хисеплӗ шӑмӑ куҫлӑх!
Хаҫат рапкорӗ еп.
РӗКӑИрен.

*
* *

Вӗри ӗҫре хӗрсе ӗҫленӗ алӑкрах 
Тепӗр -{(ухне ҫитменлӗх пулакан.
Ӑнлан, вула, хисеплӗ вулакан,
Йумах туппи тен сирӗн савӑтрах. Вал. АХТУПАЙ.
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У йпу ҫ-Ту рхан--вышеоркӑн
Т ӳ р р и п е х  к а л а с а н ,  т а р ӑ х р ӑ м  е п  п а й а н .  Л а т ӑ с ӑ р  

ҫ а н т а л ӑ к :  п ы л ^ ^ ӑ к — л а п р а ,  п ӗ р  п е к ҫ ӑ м ӑ р ,  х а м й ӗ п е .
Ҫулӗ-йӗрӗ ҫавнашкал—ни утпа, ни ҫуран. Пыра- 

тӑп утса, хамӑн утӑма хам та йуратмастӑп. Тайка- 
ланан пӑрӑнан урасене, калас пулат, ҫӗклемесӗрех 
йӗлтӗр пек шуҫтаран. „Ла^" пусатӑн, таҫтан тем 
всрыв пулнӑ пек лапра ҫӗпре сирпӗнет. Пӗр тум- 
ламӗ ҫӑвара, тепри ларат сӑмса ҫин^е, 3—4 пулса 
ларнӑ куҫ лупашкине. Вара пӳрнесемпе мар, 5'ыш- 
кӑ ^ӑмӑрӗпе шӑлса тасататӑн та сывлӑш ҫавӑрса 
илетӗн.—Ну, тетӗн вара...—Ма епӗ пӗрпӗр у^реш- 
тенин^е „аслӑ ҫын“ марши? Хамӑн аллӑмра пул- 
тӑр55ӗ лашасем, вара ҫак асапсем пулас та ҫук... 
Мӗн-ха хал)?.. Утан ҫуран, ҫитменнине тата уру- 
на тӑхӑннӑ аттусем шӑтӑк Мусӑк пек ^ӑртлатса 
йантраса, шывсене ҫӑтса сирпӗтсе пыраҫҫӗ.

Ах, хура тӗксӗл< ҫилӗ, йепресе ҫутӑлса лапрапа 
ҫӑрӑлса тӑран вак-тӗвек урамсемлӗ Уйпуҫ Хӗрлӗ- 
5 утай р.) йалне ҫитрӗм.

— Аҫта кайан, улӑм? терӗ пӗр йӗрлеке туталлӑ 
ҫамрӑкрах ҫынах мана тӗл пулса.

— Каккой, 5орт, ывӑлу?—Есӗ ху та мантан ас- 
лӑ ҫынах мар пуласха,—тесе ним ^ӗнмесӗр ирт- 
рӗм ку тӑрӑхлакан етемрен.

Ак, инҫех те мар, пӗр а^а пыл^ӑк сирпӗтсе 
ҫатлаттарса ҫара уранах, ҫарамас, ҫурӑм хыҫне 
сумккӑ ҫакса ман паталла ҫывхарат. Урисем хур 
ури пек хӗп-хӗрлӗ, хӑй шурса кайпӑ ^ӗтӗрет.

— Ӑҫта 5 упан? Вилетӗн вӗт, ма ҫарран?..
— Шкула килетӗп!.. Кунта ӗлӗк кулак пурӑна^^ӗ 

хад) шкул турӑмӑр... вӗренетпӗр,—терӗ те васкасах 
пӑрӑн^ӗ.

— Ма уруна сырмарӑн?
— Анне сыртармаст... Ҫарранах кай, ҫарран 

кайсан шкулта атӑ параҫҫӗ терӗ,—тесе ху^ӗ хай- 
хискер.

— Килте ҫӑпату пури?
— Пур... ӗнер ан^ях туса па^ӗ... шкултан тавӑ- 

рӑнсан сыратӑп,—терӗ те шкулалла кӗрсе кайрӗ.
— Вот йапала-а... Мӗн тӑваҫҫӗ а^ана?.. Ҫак-и 

вӑл пирӗн куд^ттурлӑх,—тесе а^а ашшӗпе-амӑшӗ 
ҫине тепӗр хут тарӑхса карӑм. Асӑрхамалла тесе 
ку слу55ӑйа ҫырсах хутӑм.

Тӗл пултӑм у5 иттӗле.—Мӗлле,—тетӗп,—сирӗн
кунта^ӗҫсем?

— Йапӑх.., А^асем йӗркеллӗ ҫӳремеҫҫӗ, шкул 
ҫур^ӗсем ҫук, тӑвӑр... А^асене 2 ҫменӑ вӗрентет- 
пӗр, ликпунктсем ӗҫлеме пуҫӑнсан 3-шер ҫменӑ 
вӗрентмелле килет. Ҫуртсем ҫук... терӗ у^итлӗ.

— Апат ^тересси  йепле?
— Проста калас пулат—плоххӑ!.. Ни улми, ни 

ҫӑвӗ, ҫӑнӑхӗка^ки—простӑ „аптрашкӑ“. Ним каласа 
никама итлеттерме майӗ ҫук. Парттӑсем тума пӑ- 
та ҫук, каҫхи ҫменӑпа ликпункт^ене ӗҫлеттерме 
копператтивра ламппӑ ҫук. Прем калас „аптрышкӑ".

— Та, терӗм пуҫа хыҫрӑм... Ҫав копператтив 
мӗн хӑйама^ӗшӗн ламппӑсем кӳмест?.. Ламппӑ 
куршакӗсене илсе килсе тултарнӑ труписем ҫук, 
ҫакмаллисем ҫук... Ламппи нумай—ҫутма йурӑхлӑ 
ҫителӗкли пӗрре ҫук, тесе тепӗр хут тӑвӑлса кил- 
тӗм. Йарас ҫамкин^ен ку копператтив претҫетат- 
тӗлне хӑй кӳнӗ ламппӑ куршакӗсемпе. Кам илтӗр 
таса пӗр хӑр ламппӑ куршакне?

Сӑмахпа витерме ҫук ӑна: ламппӑ туллийех пи-
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рӗн... скоД)Ккӑ хош,—тет те „хошлотторсо* пыра 
вара малалла.

Ну, ҫитӗ ку Уйпуҫ йалӗпе. Турхан йалӗнр,е 
тем мӗкӗрни илтӗнӗ, кам пӗлет, тен хай йумахр 
ҫӗр вӑкӑрне тытни тен?..

— Ан кайха, ырӑ ҫын... Аслӑ ҫынтан ӑс ыйтс 
пуҫа кӑшт ӑс кӗрет,—терӗ ҫӗтӗк тутӑрлӑ кӗрӗю 
инке.—Ара мӗн пуласси... епӗр ха.§ кӑҫал кӗрку 
не колхоса кӗтӗмер те тухас тетпӗр...

— Ма?... Ма тухас теттӗр?
— Ара ес ан тарӑхха... Пирӗн патра ҫапла к 

лаҫҫӗ—вӑрҫӑ теҫҫӗ... Колхосрзн тухсан, 40 йет 
пуҫтарӑнсан ҫӗрне те касса параҫ, теҫҫӗ. _

— Кам калат?.. Вӑрҫи ӑҫта тет?.. Ҫӗрне к; 
кама касса парат тет? Суйа вӑл!.. Кулаксем си 
аташтараҫҫӗ.

— Апла пулсан тухас мар... Иевлени ҫыртарсг 
тӑм та, парас мар пулӗ еппин..

Ак Турхан .. Ту пуҫӗн^е ^ултан купаланӑ ^ир 
исленсе ларат. Хӑлхана темле тискер сас ҫурат.

— Кам ҫухӑрат?
— Претҫетаттӗлпе ш^етово^ӗ пайан кунӗп 

ӳссӗр. Ан^ах лашасене тӑварса Тимухха пат 
ӗҫме кӗ^ӗҫ.

— Мӗн ӗҫки ӗҫеҫҫӗ?
— Мӗн ӗҫки тетӗн?... Тӗлне пӗлекен ваД)Д̂ и х; 

ӗҫкӗ мар ерех ӑшне мӑй таран кӗрсе лар. Пуҫ| 
та ерехпех ҫу. Хад) вӗт сакотговккӑсем пыраҫ' 
Пӗрне кӑшт ^акарат, теприне акт ҫырат, теп 
ырӑ сунсах ӗҫтерет. Кӑмӑл курки пӗр курка каш 
кунах^ тупӑнат, —терӗ пӗр йӑпшӑмрах хыткан ҫьн

— Ӑҫта кайатӑн?
— Пухха хӑваларӗҫ... Шкулта пухӑ. Ата, кр 

пухха.
— Кӗрес... Мӗнле ыйтусемпе пуху пухаҫҫӗ? ^
— Парӑмсене пухасси, тата ҫӑм, кайӑк кӗшӗк^е 

не расклаткӑ тӑвасси.
— Претҫетаттӗл ӳссӗр терӗнха вӗт?
— Пухха ҫӳремест пирӗн претҫетаттӗл, „М 

телӑ руковотит“ тет те ерех кӗлен^ине _ сӗ 
ҫине туртса ҫапат. Пухӑва йаланах у^итлӗсеь} 
йалупполномо55ӑннӑй иртереҫҫӗ. Претҫетат-’* 
вӗт „вышӗоркӑн“ теҫҫӗ.

— Ма мана апла?.. Тӗрӗс хуман!.. тенӗ самс! 
алӑка уҫсанах йанласа хӑлхасене кӗрсе тул^ӗҫ

— „Мойо телӑ опйавит тод>ккӑ... Уна еп тума 
Уна „вышӗоркӑн“ претҫетаттӗл Ерхип тунӑ... * 
йӑр та калаҫӑр. Кӗҫӗр вӗсем Тимухха патӗн 
ӗҫеҫҫӗ...

— Калаҫас пулат... Ма вӑл Ерхип апла хур̂ }
— Хӑйпе калаҫмалла, кунта хӑй ҫук пуша 

калаҫ._ Мӗн пулат?
— Йулташсем, тӑхтӑрха! Манӑн тата шкул 

сем ҫин^ен калаҫас килет,—тет у^итлӗ.
... А^асем йапӑх ҫӳреҫҫӗ... Ликпунктсем еҫл 

меҫҫӗ: ҫӳрекенсем ҫук, шкулӑн вутӑ ҫук, каҫ 
рентме ламппӑсем ҫук!..

— Мӗн хӑйама^ӗ тӑвас ваттисене вӗрентсе 
маха йерсе, хӑвӑра ^ӑрмав тупаттӑр ҫав,—тет и 
Хӗветӗр, Пуху саланат, татӑклӑ йышӑну ниҫта 
ҪуК.

„Йышӑнувӗ“ пулӗ те, хӑшпӗрне улшӑну туср 
сӑн, ан^ах халех марха. Тепӗр куд^тестафета Р 
мелле. "



Харкашуллӑ тавлпшуллӑ.
Ъӑвашколхоссойус пуҫтарттарасшӑн йӗкеле, Леспромхоссем кол- 

хоссене те пуҫтарттарасшӑн мар,—ҫавӑн пирки пит те пыоӑк тавалашу 
пырат вӗсем хушшинБе.

С ы с н а. Куҫӑм кура! те мӗн ку йӗкеле, анъах шӑлӑм витеймест. Шӑлӗ витмелле
те, анъах тавлашувӗ пӗтеймест._______________________________

Вӗсем канлӗ тӗлӗк курнӑ
Нумай вӑхӑт иртмест вӑл уйри тырпула пухса 

кӗртесси. пӗр ик-виҫ кун ҫеҫ кӑвак лашасемпе 
шнейккӑ турттарса ҫӳре тепул^ӗ, урӑх нимӗн те 
кирлӗ мар. Хӑмӑлне тепӗрхут вырас ҫуквӗт. Мо_- 
ментаЛ)Нӑ тӑватпӑр епӗр. О... тата хад> ҫанталӑкӗ 
те аван, уйар тӑрат. Ҫӑмӑр пӗл^ӗсем курӑнмаҫҫӗ- 
ха. Хад) йурӗ те ҫумаст. Авалхи ҫынсем пукрав 
иртмесӗр йур ҫӑвакан мар те^^ӗҫ те.

Ҫапла шутласа лараҫҫӗ Тутаркас районӗн^и 
.Майӑн 1-мӗшӗ“ колхос правленин^и тӑм пуҫсем. 
Ула муҫка пек кӑвак пӗлӗтсем пӗр телейсӗр „тун- 
ти кун“ хӗвел анӑҫӗн^ен умлӑ-хыҫлз, пӑравус ва- 
кунсем кӑкарса ^упнӑ пек туха-туха 5упма 
пуҫларӗҫ.

Леш хайхи колхос хӗрсе тырӑ вырат, теприсем 
кӗлте турттараҫҫӗ, „утарлӑ“ ӗҫлеҫҫӗ. Май килнӗ та- 
ран авӑнне те ҫапаҫҫӗ.

—  БИ П0550М п у р н а т п ӑ р ,  ҫ ӑ м ӑ р  аЙ н е п у л м а с т п ӑ р .  
Ҫ ӑм ӑр  в ӑ л  й у л х а в  ҫ ы н с е н  т у с ӗ ,  й у л х а в  ҫ ы н с е н е  
Ҫеҫ к а н м а  п у л ӑ ш а к а н ^ ӗ ,  т е ҫ ҫ ӗ .

Ҫапла снаъъӑт правлентсӑсем авӑн ҫапсан ар- 
писене, пӑрҫа улӑмӗсене тирпейлеймесӗрех, йӗтем 
Ҫине купаламасӑрах, пӑрахса хӑвар^ӗҫ.

** *
Ула моҫка пек пӗлӗтсем хуралса, пер-перине 

хӗненӗ пек пӑрӑнса пӗр ҫӗрелле пухӑнса куҫ-ҫулӗ- 
сене йухтарма пуҫларӗҫ.

— О! Кӗҫер ҫӑмӑр пулмаст. Пулсан та арпапа 
пӑрҫа улӑмӗ ҫеҫ йӗпенет. Улӑм вӑл мӗскер, тырӑ 
пекех марха, хамӑр ҫиместпӗр, ӑна выД)ӑхсем ҫи- 
йеҫҫӗ.

А выд)ӑхсем мӗн вӑл... хамӑр ҫимесӗр пурнай- 
мастпӑр,-тесе—ӑшӑ пӳртре калаҫса ларнипех канлӗ 
ый*ӑна парӗн^ӗҫ.

Вӗсен куҫӗсене „ырӑ“ тӗлӗксем курӑна пуҫларӗҫ. 
Арпа пуҫтарӑнса кӗнӗ пек, ҫавӑнпа пӗрлех пӑрҫа 
улӑмӗсем пӗр^ӗн пӗр^ӗн ҫыхӑнса сарайнелле шӑ- 
вӑнаҫҫӗ пек, кӑштӑри те ҫилпе вӗҫсе сарайне ҫу- 
натланса кӗрет пек. Ҫямӑр ҫумаст, Питрав 
5ухнехи пекех уйартнӑ пек Леш Моҫка пек кӑ- 
вак лӗлӗтсем Урал тӑвӗн леш йвннех каҫҫа кай- 
нӑ пек.

** *
Ҫапла, аван ,пример“ кӑтартса ӗҫленипе 3 лав 

пӑрҫа улӑмӗ, 5 лав арпа,5 лав, кӑштра ҫӗртсе йа- 
5ӗҫ. Куншӑн кулак вара савӑн^ӗ.

Ъашиу^и
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Сатани манӑн ҫакӑ:

Капкӑн“
тирэшӗ 15 пин пулмалла!

Потписъӗксем пурте тенӗ пекех ҫур 
ҫуллӑх, йе ҫулталӑклӑх ҫырӑнса ил- 
нисем|пулмалла.

,„Капкӑн“  хакӗ йӳнӗрен те йӳн- 
нкне кашнн хут пӗлекенех пӗл- 
термелле.

(Ҫулталӑка— 1 тенкӗ те 20 пус, 
ҫурҫуллӑха-ВО  пус, 3 уйӑхл—  
30 п у с .

Пурте ,,Капкӑн“
илме ^ерете!

41

^ӑвашсен Мускавра тухса тӑнй хаҫа§ӗ— .Ъ ӑ в а ш  Хресъенв* 

^апӗрӗн 15-§ен „ К О М У Н А Р “ йатпа тухиа пуҫ-

рапсҫ^исемпе колхоҫнӗксен, ӗҫхресбенӗсв) 
"маосӑллӑ хаҫа§ӗ, хастарлӑ орканисатгӑрӗ.„Комунар“ -

К О М у Н З Р ^ *  хаҫата кашаи рзпо§1ипе колхоҫнӗк, кашн!
ӗҫхрес§евӗ ҫырӑнса илмелле.

„Комунар“ гаҫат уйӑхрз 8 Л* туха¥.

Хакӗ: 1 уйӑха—15 пус.
3 уйӑха—40 ,
6 уйӑха—80 ,

12 уйӑха—1 т. 60 пус.

Потпискӑ укҫисене мӗя пур пуштӑ уйрӑмӗсемпе акенствӑс9н§е 
илеҫҫӗ, пиҫмояоҫӗтсем урлӑ та ҫырӑнса илме пула!'.

Атрӗс: г. Москва Центр ул. 25 го октября, дом  № 10.
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Халӗ ҫэҫ пиъетленсе 
тухрӗ

Иван Муьи.
ҫырнӑ кулӑш 1>а ка- 

лавсен пуххи—

Хбрлӗ кулӑш'
Хакӗ 40 пус. 

Кашни кӗнеке мака- 
ҫӗнӗн^ех илме пулат



„ К А Н А Ш “ Х А Ҫ А Т  И С Т А Т Т Е Л С Т В И

ЬӐВАШ ПРОЛЕПАРИ ПИССАТТӖЛӖСЕН АССОТСИАТСИН

С У Н Т А Л
уйӑхра пӗрре тухса тӑракан литте- 
раттур, криттӗи, политтӗк, искусствӑ 

тата науккӑ шурналӗ

СУНТАЛ политтӗкпа оп§ӑлӑх ыйтӑвӗн тӗп са- 
тат,сене ҫутатса тӑрат. Литтераттурӑна 
сотсиалисӑмшӑн кӗрешес ӗҫре партти ал- 
лин^и витӗмлӗ хӗҫпӑшал тӑвас ҫулпа 
илее пырасшӑн ҫапӑҫат. Маркҫисӑмла 
криттӗкпа литтераутур пӗлӳ ыйтӑвӗсене 
тӗп^есе, татса парат.

СУНТАЛ повӗҫсем, калавсем, трамӑсем, о^^ӗрк- 
сем, сӑвӑсем, статйасем ҫапса вӗсем урлӑ 
вулакансене -йӑваш ӗҫхалӑхӗн сотсиали- 
сӑмла рекконструкси тапхӑрӗн§и хастар- 
лӑхӗпе ҫитӗнӗвӗсене ҫутатса парат.

СУНТАЛ вырӑссемпе СССР-ти ытти вак халӑх- 
сен литтераттурипе, кул)ттурипе паллаш- 
тарат.

СУНТАЛ 'Ьӑваш пролеттари писсаттӗлӗсен ре- 
конструкси тапхӑрӗн§и илемлӗ литтерат- 
тур маҫтерскойӗ. Вӑл хӑй тавра литтерат- 
тур вӑйӗсене пухса, йертсе пырат. Ҫырма 
пуҫлакансене вӗрентсе тӑрат, вӗсен вӑй- 
хӑватне уйрӑм литкрушоксен странитсин- 
§е кӑтартса парат.

* *
СУНТАЛ науккӑпа технӗккӑ ҫӗнӗ хыпарӗсемпе 

те вӑй ҫитнӗ таран паллаштарса тӑрат. 
Илемлӗ йурӑсемпе ӳкер§ӗксем пи§етлесӗ 
пырат.

1 уйӑха— 30 п. 3 у й ӑ х а -  90 п. 6 уйӑха— 1 т. 80 п.

Ҫ у л т а л ӑ к а -3  т. 60 п.

ТР АКТАР
литтераттур, криттӗк, политтӗк 

= = = ш  у р н а л ӗ -  
ҫ у л т а л ӑ к р а  6 к ӗ н е к е  т у х а т

АЛ)МАНАХА §ӑваш пролеттари писсаттӗлӗсен 
ҫӗнӗ происветенисем: романсем, повӗҫсем, 
поемӑ-сӑвӑсем, трамӑсем кӗреҫҫӗ.

АЛ)МАНАХРА уйрӑмӑнах происвотствӑпа колхос 
о-б^ӗркӗсем тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнаҫҫӗ.

АЛ)МАНАХРА криттӗкпа теори уйрӑмӗ пулат. 
Ку пайра литтераттурӑри йухӑмсене тиш- 
керсе ҫутатса памалла. Уйрӑм писсаттӗл- 
сен пултарулӑхӗсене хак панипе литтерат- 
тур ӗҫне вӗрентсе ҫырнӑ статйасем (лит- 
тераттур шкулӗ) тата ытти те пулаҫҫӗ.

А/ЬМАНАХРА вырӑс т. ыт. халӑхсем хушшинт,е 
тухнӑ пролеттари писсаттӗлӗсен т,ӑвашла 
куҫарнӑ происветенийӗсем пи^етленеҫҫӗ. 
Ӑраснах кӳрӗшри халӑхсен: тутар, мари, 
пушкӑрт т. ыт. илемлӗ происветенисене 
куҫарса кӗртмелле.

АЛ)МАНАХРА пиплиокрафипе литтераттур арх- 
хивӗ йатлӑ уйрӑмсем пулаҫҫӗ-

АЛ)МАНАХРА 'ЬППА ӗретӗн§е тӑракан писсат- 
тӗлсемпе поетсем, криттӗксем, ӑслӑлӑх 
ут)рештенисент,е ӗҫлекенсем ҫырса тӑраҫҫӗ.

Пӗр номӗрӗ 1 т. 50 пус тӑра г̂

П о т п и с к ӑ  п у ш т ӑ  у й р ӑ м ӗ с е м  урлӑ  ҫ ы р ӑ н с а  и л м е л л е  

К Ӗ Н Е К Е  К И О С К И С Е Н Ъ Е  т е  и л м е  п у л а Т

Ответлӑ ретактӑр А. В. ВАҪҪИЛЙӖВ.
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Х а к ӗ  5 пзс

ЯкроТ


