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Ш т а т с е м
—  Н и п о § § о м  тултарса и р тереҫҫӗ тетпӗриха ҫав?
—  Ҫапла!
—  М ӗскере. Пилӗк ҫуллӑх планаи?!
—  Ҫавна!.. Апла мари?
—  Тата мӗне?
—  Ш татсене!
—  Ш татсене тултарса иртереҫҫӗ и?
—  Аха!
—  Й епле тултарса иртерен ара штата. Т уртса  

сарма ҫук вӗтха ӑна, тулнӑскерне?
—  Ан калаҫха!
—  Ха тата! Туртса сарма штат реҫинӑ мар вӗт?
—  Ех, вӑл тӑнланман ҫынна!
—  М ӗнле тӑнланман!.. Ҫ аплипех пулмалла!
—  Ан йӳтеха! Питӗ хытӑ сарӑлса, йӳҫсе хӑпарма  

пултарат вӑл ш тат тени!
—  Нта! Апла еппин. Ха тата!

Ӗҫ вӑйӗ пирки
Хӑшпӗр претприйаттисемпе колхоссем ӗҫ  вӑйӗ- 

сем парас-илес тӗлӗш пе пӗрпӗринпв токӑвӑр тӑ- 
ваҫҫӗ те, лӑпланаҫҫӗ— токӑвӑрне пурнӑҫа кӗртесси 
ҫинБен ш ухӑш ламаҫҫӗ.

—  Токӑвӑр турӑмӑр та 'вунӑмӑрсем лӑш тах ка- 
р еҫ, алӑм ӑрсем  лӑш тах усӑн-вӗҫ...

Капкӑнран— й ӗп п е ти р сеп ӑ х ӑ р х а  вӗсен  аллисен- 
сен-§ен— йӗп вӗҫӗ лаш тах кӗрсе кайма пултарӗш и?

-------------------------------------Н. Майак

—  Вӑт йепле: Ҫ ӗрпӳре, пӗр шиккарни хулара 
пур ат,асен хули.* М иҫе а§а пурнаҫҫӗ тетӗнха 
унта?

—  206!
—  Так тот,нӑ!
—  206 а§ана миҫе ҫын пӑхса пурнат тетӗнха тата
—  50 ҫын.
—  Ку мӗн пулат?
—  Штат!
—  Тоттӑ вот.
— Ш алупа страхховкӑ укҫи ҫулталӑкне мӗн §ух- 

лӗ тӳлеҫҫӗ вӑлсене. Калаха?
—  40.080 тенкӗ!
—  Ҫапла! Т ӗрӗс калатӑн кӑна. М олотетсӑ!
—  А §асемш ӗн тата расхут ҫулталӑкне?..
—  24.770 тенкӗ кӑна!
—  Вӑт кунта. П аш куна пӑтраткаласа пӑх ӗнтӗ!
—  Мӗн пӑтратмалли пултӑр унта. Ш алупа страх 

ховкӑ укҫи а§асен  р асхутӗн §ен  нипо^-вом ирте 
рет. Ҫапла?

—  Ҫапла ҫав, пӗр слуш ӑш ^и ҫине лекет тӑватӑ 
ат,а кӑна. П ӑх та савӑн унта!

—  Нта, тӗлӗнм елле. Аванах тултарнӑ штата!
—  "Ьышса пуссах ҫилосланӑ!
—  Выпполненӑ!
—  Ҫ ӗрпӳрех а § а  амӑш семпе а-вясен ҫуртӗн§( 

тата?..
—  М ӗнлеха?
—  22 а-вана 9 ҫын пӑхса пурнат тата! Урӑх 

мӗн каламалла сана!
—  Апла!..
—  Ҫапла: ҫавӑнш ӑнах а-ва амӑш семпе а§асеь 

ҫуртӗнт,е тата а § а сен  хул и н§е ҫук пӗр вутӑ та.
—  Аван та!..
—  Ҫавӑн пек пысӑк ш татсем пе мӗн тӑвасшӑнх; 

халӗ пирӗн правиттӗлствӑ?
—  'Ьакарса йусаса ы тлаш ш исене айалти увреш  

тенисене ҫирӗплетме йамалла, тет!
—  Ӑҫтан тата?..
—  Р еспуплӗкрен  те!
—  Л апах каларӑн. М е кӑшт та ҫук пашкар; 

санӑн?!
—  М ӗнле ҫук пултӑр пашкара манӑн?
—  Ара нимӗн те  курмастӑн! Снай плахайалл; 

перетӗн!
—  М ӗнле есӗ  намӑс тӑватӑн. Есрел тӑли-ҫӑпати
—  Ма тата курмастӑн ш татсем „'вакарнине '
—  Камӑнне?..
—  Итле! Ҫ ӗрӗҫ к ӑм иссариа§ӗ 1931-ҫулта 43 ҫыь 

па ӗҫлет. 1932-ҫулш ӑн 73 ҫынпа ӗҫлем е ҫирӗпл** 
тессиш ӗн  кӗреш ет.

—  Ку паха!
—  Вӑт тата: Снапш ени кӑм иссариа§ӗ 1931-ҫулт 

24ҫынпа ӗҫл ет . 32-мӗш  ҫул ваД)Д,и штата 54 ҫьп 
паҫирӗплетессиш ӗн тапаланат!

—  Аван. П уҫма пуҫах ӳстересш ӗн  курӑнат!
—  Сывлӑх кӑм иссариа§ӗ те тулли кӑкрипех сы 

лат. 1б ҫынран, 1932-мӗш  ҫулта 22 ҫынна ҫит 
рессиш ӗн  хӑвалат.

—  А птрам аст вопш§ӗм1
—  Ҫапла, аптрам аҫҫӗ те, мӗн тумаллаха вӑлсемп
- -  К ӗреш м еллех килет, так и ҫак.
*■) Детгородок,



—  Анне §ӗр ӗл се  килнӗ тесессӗн  те кун пек 
хӗпӗртемӗттӗм-б^ӗ.

—  Ъ ӑн  калатӑни Ваҫҫа.^.
—  Вара §ӑн  пулмасӑр. И еплеха курмарӑн. Аслӑ 

урам пах иртрӗҫӗ вӗт.
—  И кӗ лав тетӗн?..
— И к к ӗ ...
—  Так... Есӗ, В аҫҫӑ, вот ш то...
—  Ну?!.
—  Е сӗ ^^ӑрккана кӑшт систер. К рӗскомран та 

пултӑр— йтту ҫиленӗ. Т ӳрех  кала— М ирун патӗн- 
§ е  те.

—  Слуш айуҫ, тер ӗ те Ваҫҫӑ пуҫлӑха хирӗҫ авӑн- 
са тайӑл§ӗ. Унтан иккӗш икӗ йенне выҫӑ кӑ§акэ 
купӑста пах§инелле вӗтеленсе кайнӑ пек вӗҫтер-  
Ъӗҫ.

...Такайӗвӑн '§ӗри, калӑпӑр, пайанхи пек нихаҫан  
та хавасланман. Ваҫҫӑна хирӗҫ пулсан сайома мӗн 
"Вухлӗ вы рнаҫтарнине ыйтса п ӗл есш ӗн §ӗ вӑл. А н -  
§ а х  лавккана икӗ лав тийесе килнӗ тейекен сӑ- 
мах,— Ваҫҫӑ сӑм аххи,—сайом ҫи н§ен  веҫех ман- 
тар §ӗ.

Унтан вӑл... Утат утат те ӑҫта кайассине пӗлес- 
шӗн хӑйин§ен хӑй ыйтат. '^ӑнах ӑҫта кайасшӑн-в-вӗ- 
ха? Ӑ ҫта утатӑп?—тер ӗ те аллин§и папкине §ы - 
лай§§ен  пӑхса тӑрса „папка для бум аг“ тесе ҫыр- 
нине вуласа тухр ӗ.

—  Тл,а пумакӑ ҫав. Тд,а расных пумак. _Ан§ах 
ӑҫта кайма тухнӑ§т,ӗха еп, ӑҫта утасш ӑнт,ӗ?.. 
Ӑҫта!?.

— „Тип ҫӑварпа йепле к ал ӑп ӑр еп ӗр “ тенӗ пекех  
шӑй-шай ҫуйӑхса и л §ӗҫ вӗтӗ пырш исем.

—  Каҫ "вас пулати?— Хулӑммӑн пакӑртатрӗ пӗр 
пысӑк пырӑш.

—  Сайом ҫинт,ен ш ухӑш ла!— тет пуҫӗ.
—  Ун ҫин§ен  кайран та,— т ер ӗ  вӑл._
—  М ухмӑр ман!— Хайаррӑн кӑш кӑрса ыратрӗ 

хӑмпувӗ.
Ӳпки ш арламарӗ. Вӑл ҫывӑрат пулас. Вӑл иртнӗ  

каҫ та 'йӗрӗм ыйхӑ курман.
Утат Такайӗв. Ута'г утат те  ури сене п уҫӗпе  

правит туса илет. П уҫӗ ӑҫталла пӑрӑнат, урисем  
те ҫав йенелле сулӑнаҫҫӗ.

—  К Ром ану шакӑм!.. У рисем  Раман йенелле  
утса кӗрсе кайрӗҫ. Урисен-вен Гакайӗв конеш нӑ  
хӑй те йулмарӗ.

—  Вот сан, Раман Х оспулаттӑв, штрав тӳлемел- 
ле. Питӗ ырӑ ку...

■5иперех апатланса ларакан Раманӑв те хӑраса, 
те ахад^, салма кашӑкӗ ҫаплипех аллин-вен персе  
ан б̂ӗ. С ӗтел тавра ларнӑ а^йисем Такайӗв ҫине ку- 
шак ҫӑвӑрӗсемле йӑвашшӑн пӑхса ил-вӗҫ.

—  М ӗнш ӗнха вӑл ш трав— ы йтрӗ Раман.
—  Ш трав мар... Сайом илмелле санӑн. Ку пит 

ырӑ сайом. Ку сайом пекки тӗн-йере те ҫук. _Аме- 
рӗкре те пулман. Кермани вӑрҫин-^е те аманнӑ вӗт 
ес. Вот ку сайом акӑш-макӑш аван _ҫын,— то йҫ 
аван йапала. 518 тенкӗ таран выикрӑш илме пу- 
'лат. 1040 тенкӗрен кайа мар. А ...а ...а  ..

- -  Аташ атӑн ес ,— пӳл-вӗ Раманӑн пӗр пионерӗ.—  
Аташатӑн...

■— Ма аташап? М ӗнле ес пионер проттив татӑк- 
«  ҫула пыран. Виҫҫӗмӗш ҫула...

Ми-Гта Пӗтйр^—— -г- -------- ------ Тав сана!
—  Татӑклӑ виҫҫӗмӗш  ҫул ҫав. Есӗ ӑна ӑнкарса 

илме пикеннӗ ҫеҫха. Ун ҫин^^ен пире (сайом ҫин- 
§ ен ) икӗ уйӑх малтан каласа ӑнлантарнӑ. Сирӗн  
те 2 уйӑх малтан вӑл сайома массӑ хуш ш ине сар- 
ма пикенмелле пулнӑ.

Такайӗв мухмӑрлӑ куҫне калаҫакан пионер ҫине 
ш ӑтарас пек тӗллет.

„518“ тени тенкӗ мар вӑл. Татӑклӑ виҫҫӗмӗш  
ҫулта 518 ҫӗнӗрен хапрӑк-савӑт— кикантсем ӗҫе  
пикенмелле, ҫавна пӗлтерет вӑл. 1040 машшинпа 
трактӑр стантси пулмалла,— кӑна кайлах ес  йӑнӑш  
ӑнланнӑ.

—  Та... Йӑнӑш ,.. Ҫапла ҫав'. Ҫ апла... А вҫеравно  
ӑна сирӗн илмеллех.

...А таш рӗ Такайӗв, сӳпӗлтетрӗ. С ӳпӗлтете сӳпӗл- 
тете сӑмах кӑмтарӑмне кун^йаласа тултарсан:— „Ну 
латнӑ, ҫаврӑнӑнха еппин, ҫаврӑнӑн, ҫынна ӑҫтан 
сасартӑк ҫапса х у ҫа н “, тенӗ сӑм ахсем пе ӑсан-йӗ 
Раманран.

Ҫанталӑк лӑпкӑ та, ӑ ш ӑ .. Ш етмӗ вӑрманӗ хы ҫне  
тин ҫех  пытаннӑ хӗвелӗн  мӗлки пӗлӗт ҫин-ве хӗрлӗ  
шупканӑн палӑрат.

Й лемлӗ те ҫӗнӗ ҫитӗпе витӗннӗ сӑрлӑ сӗтелӗн  
ҫийӗн^йе тӗрлӗрен  те тӗрлӗ, кӑмӑллӑ та, уҫӑ  ӗҫм е- 
ҫимӗҫсем.

Акӑ 'йетвӗрт, •1)Ылай'5'5ен пусма ларса хавшаннӑ 
кӑрккалла хӗр л ӗ п уҫӗп е авӑса авӑса Такайӑвсен  
йенелле -^ӳхенет. К ӗреке тулли те, '^аплӑ. „Й епле- 
ха ҫак '5аплӑ кӗрекерен  аслӑ пулӑн“ тенӗ май, 
ҫак „коловасем “ сӗтел  йӗри тавра ^авсаланнӑ та 
ӗнтӗ. 'Р)ылай'5'5ен вӗсен хушшин^^е ш ӑп,— ним сас 
'5Ӳ те пулмарӗ, •^ерккене '^уп туса алса тулӗ йе- 
вӗр тутасем  '^аплатни ан-^ах илтӗнкелерӗ.

... Хӑйар... Ҫак тӑварланӑ хӑйарш ӑн каҫса кайа- 
тӑп, тесе '^еркке хы ҫҫӑн ла^^ӑртаттарса кавлерӗ 
Такайӗв.

—  Л)ӑркка!.. Ак ^Ьӑркка та ҫитрӗ... ^Ьӑркка 
алӑкран кӑмӑлсӑррӑн пек кӗрсе пуҫлӑха пырса ал 
сӗн §ӗ. Ваҫҫӑпа М ируна та хӑвармарӗ сна^-бӑт 
сӗнӳрен.

—  Л^арккӑ, теп, Л^арккӑ!
—  Н у, ну мӗнха вара?..,
—  Сӑмах парха!
—  Айта калаҫ, калаҫ...
—  Тав сана теп, Л )ӑркка, тав сана!
Л )ӑркка пуҫлӑх ҫум нерех пырса лӑп-бӑн-бӗ. Унтан  

вара иттак тали.
— П и тӗ^ м аттур  а-ба... Керой... М ухтат Такайӗв  

М ируна.— Ӗ нен ес, М ирун. Ӑнлан мана. Л )ӑрккапа  
иксӗм ӗрӗн пуҫӑмӑрсем  тӗрӗс те тӗкӗл тӑрсан, '5ӑ- 
нах та есӗ  путнӑ шывран та тухӑн; копператтӑртах  
ӗм ӗрне ӗмӗрлӗн. Ҫакӑн пек каҫ вара мана нимрен  
те паха. И кӗ лав... Иккӗ!..

—  Иккӗ ҫех  мар. М алалла йаланах килет. Коп- 
ператтив ерехрен  татӑк тӑм аст,~-сӑм ах хуш рӗ  
М ирун.

—  Ес сайомна асту! Сан мана кашни курмассе- 
рен,— И ҫвещ айуҫ, Такайӗв, сахалрах сартӑм... Ҫук, 
Ваҫҫӑ. Ан 'бӗтре... _ „ .

Сӗлеки Такайӗван меттарш ӑрак-меттарш аран  
йарапаланса '5ӗрки ҫине кӳленет. Хӗр-бӗ Д)йрика 
та. ^унӑн та пит ҫӑмартийӗсем ҫин |,е  антӑрана



ш апа тирӗ йевӗр симӗсӗн кӑвакӑн та, хӗрлӗ ш уп- 
канӑн мӑкӑ.Т)-макӑЛ)Сем туха пуҫларӗҫ. Салтӑн^ӗ 
унӑн та §ӗлхин  миххийӗ. Калаҫат вӑл та... А н §ах  
тӑхтар ах  кун§алат вӑл сӑмаха. Ма тесен  ун уйри  
ты рри— креском тырри тӑватӑ кектар вырӑнмасӑр  
выртат. Ӑна вӑл мӗнле майпа вырса тирпейлетте- 
ресси  ҫин^ен ш ухӑш латтарат хӑйин тӑрхалла пуҫне. 
Ҫавӑнтах, „ах, ты рру-м асару“ тейекен уҫӑ сӑм ахӗпе  
пийелесе йывӑр т у х ӑ ш л ӑ  пуҫне лӑплантарат. 
— Сӑмах парха! ыйтрӗ вӑл хал), хал) йӑванса ка- 
йасла сӗтел е  тӗртӗнсе ларакан Такайӗвран.

— Н у кала!..
—  Ҫӑмарта п ӗҫерттерес. Р ас йайтсӑсзш товккӑ.
Л )ӑркка претлош енине ларакансен§ен пӗри те

хп р ӗҫ пулмарӗҫ. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ йетинакласнӑ. 
Ҫавӑнпа те  ӗнтӗ Мирун лавккине тухса  ҫур кунтӑк  
ҫӑмартана ӑтӑрла йӑтса к ӗ§ӗ.

М ирун аптрамаст. Унӑн ҫамрӑк арӑм ӗпе амӑш ӗ 
килте ҫукки вӑл— нипо5 §ом . В ӗсем  авӑн ҫапма  
кайнӑ. Ҫ ап^ӑр...

... Х ӑнасем ха кунта. Хаклӑ ҫы н сем .. В ӗсен кӑмӑ- 
л ӗсен е тупса, т,ӗрисене ирӗлтерес пулат. Ҫавӑнпа 
та М ирун пуҫне ҫӑмарта ан§ах мар,— м аслӑсакат- 
товккӑ та аса килет. М аслине, ҫуне еппин, илсе 
к ӗр се ҫӑмартапа вӑркӑш тарат.

—  Т )эх пусас мари?. Вӑл та вӗт сакаттовккӑ.

Рас сӑкаттовккӑ— тавай!..
—  Ей аххутник, аххутни  

Кӑвакала тӗллеймест.
Епӗр мехмӗрленнине 
Н икамах та пӗлейм ест.

Ех, йурри! Ш ӑранат антуах... Й епле кӑна_ӑслат- 
пӑр,— тӗлӗнеҫ пӗр пӗринт,ен. Ҫавӑнтах Ваҫҫӑ хӑйӗн  
нуш аллӑ сӑввине пуҫлат:—Епӗ упполномо^-ь-йӑннӑй 

Ыран ирех тӑмалла,
Сайом сарма каймалла,
Ытах сайом илмесен,—
М ан”«  укҫа ҫук, тесен ,— мӗн тумал- 

ла вара, Такайӗв?.. Ей, Такайӗв?!.
Такайӗв -йӗнмест. Такайӗв ӗнтӗркенӗ пуҫне сӗтел  

ҫине хунӑ. —  А манӑн ӑҫта кайас,
А, кӗрескум , кӗрескум...
. .  Сӑмах парха,— тав^ сана!—
Тыт -йерккене М ирун кум.

Кӗрлет... Й антӑрат М ирунӑн пӳр^ӗ. Сӗлекисем  
йарӑмлана йарӑмлана анаҫҫӗ. Ҫӑмарта минутсерен  
шакканса, тутӑхнӑ ҫӑвар сен §е кавленет.

Такайӗва, сайом сарас тавра ӗҫҫыннисен масси- 
сен е мопилисатсилеменш ӗн, тата ытти ӗҫсемш ӗн  
выкӑвӑр тыттарнӑ ҫӳлтисем . Ҫӳлтисем тыттарӗҫ 
вӗсем ... сута та пама пултарӗҫ. Ҫапах та кун пек 
ӗҫсем  ан пул§-5ӑр йалта!..

Тымарсеи нӗрешӗвӗ -Н. Майак

—  Ех, § о р т  воҫми, ты мар-ҫимӗҫсем  те к ӗреш ӗве  
тухнӑ иккен кӑ§ухне!

—  Промфинпланшӑн?..
—  Т ы рпулш ӑн?.
—  Ҫук, унш ӑн мар, хӑйсем  ҫӗрӑш нех ш ӑнса ла- 

расран. Хӗл ҫывхарат вӗт!
—  Ъ зн а х  та ҫапла!
—- Х ӗрлӗ каш манӗ прикатирӗ!
—  Н епрем еннӑ ӑна тунӑ.

А хториттетлӑ вӑл!
Х о-хо-хо! Ты марҫимӗҫсем те  похотра!!!— те- 

Йӑр есӗр  „Тымарсен к ӗреш ӗвӗ„— тесе вуласан.
Кам ҫав тери хуш рӗ сире аташма? А плипе есӗр  

савҫем  „сулӑнса" кайаттӑр. Тымар ҫимӗҫӗн кӗреш ӗ- 
вӗ ҫин-5ен м а р х а , Тукасри „Т ы марсем “ й еп л ек ӗр еш - 
нине итлӗрха есӗр . Ҫав тери хытӑ кӗреш ӳ. Клас 
кӗреш ӗвӗ, теҫҫӗ  кӑна. Ку кӗреш ӳре кулаксене  
класӗпех пӗтерм елле, вӗт.

—  Ҫапла!
Л апракасси йалӗҫтӑвкомӗ (Й ӗтӗрне р.) те. Кол- 

хос йухӑмӗ ҫав тери сарӑлнӑ май кулаксене хӑва- 
ласа йанӑ хы ҫҫӑн.

—  28 проъ^ӑн!
—  35...
—  42...
—  54!— т есе  кӑш кӑрнӑ.
К унсерен хӑпарнӑ-сарӑлнӑ колхос хум ӗ,
—  Апла пулсан кулаксеи ты марӗ те йалта шал- 

тах пӗтет, типет-хӑрат, теттӗр  пулӗ?
—  Еккей, вулакан тусӑм сем , тавӑрнӑ (ш ӑнкартнӑ) 

ҫан ӑрсен е ан сӳтӗрха. Ы йӑха ан кайӑр!
Тӑш ман тымарӗ, вӗлтрен тымарӗ пекех ^ас хӑр- 

маст иккен. Хыпаласш ӑнах пире вӑл. Ҫӗн пурнӑҫ  
ҫул н е картласш ӑн вӗсем.

Акӑ йепле вӗсен  ӑс хакӑл: малтан кушак пек йӑ- 
пӑлтатаҫҫӗ те, кайран каллех ш ӑр^ӗсене тӑра- 
таҫҫӗ.

Акӑ вӗсен тем инҫерен пӗр ӗҫӗ . _
К улаксене тивӗҫлӗ ҫӗр е куҫарнӑ май Ту_касри 

(Й етӗрн е р.) Ш ур А нтуна та щ ӑварм ан. Ҫавӑншӑн 
Ш ур Антунӑн ш ӑлнӗ Ш ур Иӑван пи-ьӗшне йанӑ- 
шӑн ҫав тери тарӑхнӑ, ҫилли кӗпиш не шӑнӑҫай- 
ман. Т арӑху ҫине тарӑху, йалӗҫтӑвкомӗ кӑна та 
ҫирӗп сатанисем  лектернӗ. Куншӑн татах шӑлне 
■^ӑмланӑ.

—  Тырӑ, ӗне патш алӑха п ам ал л а!.
—  Л ектеретпӗр!
—  Тавӑратпӑр! — канашланӑ вӗсем .

*
Кӗрхи каҫ ҫав тери  т ӗ р ӗ м  те па-^а, хат куҫран 

тӗлле нимӗн те курӑнмаст. Х айхи Ш ур Йӑван ха- 
йӗн ы вӑлӗсемпе тӗттӗм каҫӑн кӑмӑлне Тукассран 
тавӑрнакан йалӗҫтӑвком претҫетаттӗл  хы ҫҫӑн пер* 
танкӑпа тухнӑ вӗт. Киле ӑсатса йама мар конеш; 
нӑ, анкщртисем тулаш ӗн§ех куш ӑхтарасш ӑн пулна 
вӗсем.

А н^ах камппани ӳссӗр  пулнипе ӗҫ ӑнайман. Пер 
танкине патрунӗ м ӗнӗпех претҫетатле памалла 
тивнӗ.

Тӑш ман йунӗ кунпах тапма пӑрахман, йала тав- 
рӑнсан Ш ур Йӑван ывӑлӗсем йалуполномо^нине 
хӑйсен •барусӑр '5ы ш кисемпе виҫме пуҫланӑ. _ ^

Вӑт куратри „тымарсен к ӗр еш ӗв ӗ“ йепле 'бӑсӑлат 
Ш анма пулатиха вӗсене?

—  Ҫ у-у-ук! Пи^^ӗщне йарсан та ш ӑлнӗ к ӗ р е ш е т  
Н о вот ан манӑр. Йаланах хатӗр пулӑр к ӗ р е ш м е

Ҫавӑнпа мар иккен пролеттари с у 5ӗ в ӗ с е н е  пш 
л ӗк —ултш ар ҫуллӑх ш ур_ҫурта лектер^бӗ. Кере 
ш еҫҫӗ таха вӗсем , ан^вах хӑр аҫҫех  ҫав т ы м а р с е м |



Халех массӑллӑ ӗҫе сарса йамалла
Пӗтӗм Т)ӑваш респуплӗкӗпе нойапӗрӗн 20-мӗш тӗлне кант|1р вӑрри хатӗр^евӗ п-94 провБӑн, 

йӗтӗн вӑрри хатӗрлевӗ 1,09 прОБ§ӑн ҫеҫ тулнӑ.

—  Вы л)ӑх-§ӗрлӗхпе тырпул сойусӗ! Халех массӑллӑ ӗҫе  пуҫарса йар. Ъ иркуф арсем  йанипех ӗҫ 
тухаймӗ. Марш §ернил кӗлен§и ӑшӗнт,ен!...

Колхосӑн ӑҫне кура, йышӑ те хӑпарат
„К олхоесенэ орканисатсипе хуҫалӑх йен§ен ҫирӗплетесси—тӗп сатвБ, (Йаккӑвлӗв).

уху уҫӑлсан,
‘Элӑх лӑплансан,
;Олхос пуҫлӑхӗ  
)ӑсрӗ сӑмахне:

Пур йалйышне 
]Олхос ӑшне
фтсен пулат§ӗ пит аван 
■с-пуҫ ун »йван.
УРнӑҫа вӑл курман. 
нпа̂  пӗр тӑван 

%кӗн Артиван:
\Е с  мӗн кӑшкӑран? 
^злӑнса тӑран? 

килӗренех,

К ӗреҫ пурпӗрех!
Т ерӗ,—
Вӗҫлерӗ.
Унтан,
Пукан ҫине л ар §ӗ те,
Ъ унтан
П урнӑҫласса кӗтрӗ ӗм ӗте. 

\Гаҫтан хыҫалтан.
'Й ак к у сасси си рпӗн§ӗ, 
Ӑртивана перӗн§ӗ:
—  К ӗрессе кӗрес те,
Ӗ ҫн е ӗҫл ес те,
К олхос тырри ҫӗм елрех—  
Ҫавна малтан ыйтап ҫӗнгерм е

Ав, илер-ха „ Ӗ ҫ§ ен “ к ол хосне, 
М алта пыраҫ вӗсем  пур ӗҫр е. 
Унта пулсан еп кӗреп,
Пур пек вӑйа хурса ӗҫлеп.,.
—  Ъ з н  та,
Хамӑр ҫин-5ен сирер хур а  пӑн^ӑна 
Унтан
К ӗрӗҫ вара пирӗн колхоса... 
Й алти ’5ухӑн, вӑтам хрес^ен е  
К олхоссене ^ ӗн ӗр  паттӑр ӳсӗмпе. 
Сӑмах купи пултӑр айакра 
Ш алтан вӑйлатӑр хуҫалӑхӑра.

Ваҫ. Тоймак.



Раппӑрт фелйеттон Пысӑк шаньӑклӑ етем
Итлӗр! Итлӗр! Ш упаш карти Т)РК раппӑртлат. 

Хӑйӗн ҫи тӗнӳсене палӑртат. Сӑмах илет.
—  Кӑҫалхи камппанисент^е ҫав тери  хастар . 

Ҫавнашкал ӗҫре натмар епӗр .
К упӑста хатӗрлерӗм ӗр  43 тоннӑ. Склатсем манӑн 

ш ӑпах тулнӑ. Тоҫтиш ени!..
Тӑварлама тытӑнтӑмӑр хайхине. Ҫ ӗрме пуҫланӑ  

тӗлӗнм елле. М ӗн тумалла? Аптрамалла!
—  Ей, Т)РК! Сан купӑсга ҫӗрм е пуҫланӑ пул- 

малла?
—  Фу-ти! Ш ӑрш!— пӑ^ӑртат сӑмсине пирӗн склат- 

сем тӗлп е иртсе кайнӑ § у х  хӗрлӗ туталлӑ майра.
—  Еккей, Ъ Р ^» купӑсту ҫӗр се  кайа^^ен сутха  

пӑртак? Сайа кайат пурпӗрех?
—  М ӗн §ул  паратӑн?
—  3 тенкӗ лавне!
—  Ҫук, памастӑп. Хамах ҫийетӗп!
Ҫапла сӗн § ӗҫ  мана, А н^ах памарӑм. Й улаш кин- 

т»ен купӑста ҫӗр сех  кайат мӑнтарӑн!
—  М ӗн тумалла?
—  Ҫырмана тӑкмалла!
Тӑкрӑмӑр вара, ш ерем ет купӑстине ҫырмана.
—  Т ӳлерӗм ӗр унш ӑн 300  тенкӗ вара... тӑкакан- 

сен е . Вӑттӑк тамаша!

Ш упашкар районӗнБИ перекет кассисенБе хыв 
нӑ укҫасен хисепӗ 4-мӗи; кварттӑлта 500 тенкӗ 
катӑлнӑ.

— Й ӑтӑ угӑ ҫи йӗн §е выртат, хӑй те ҫим ест, ҫын- 
на та ҫитерм ест!— кулаҫҫӗ пиртен. М ӗн тӑвас тен!

—  О х, § о р т  воҫми, па^ах манса хӑварнӑ. К упӑс- 
та тен ӗр ен , епӗр кӑҫал 8 теҫеттин купӑста ларт- 
са § ӗ . Ӳ срӗ, ҫав тери аван пул^ӗ. К ӗркунне. Сивӗ- 
сем  ҫы вхараҫҫӗ. К асрӑмӑр та купӑстана пар^м  
кӗтсе ҫут  ҫанталӑк ай ӗн^ ех купаласа выртартӑмӑр  
„айвана“ ! Курмаллине к у р § ӗ  вара §ӑн ах  та. Ҫапла 
■Вӑтӑмлӑ пирӗн купӑста.

Т епӗр интерес пирӗн "^РК п урн ӑҫӗн §е ҫаккӑн 
пекки пул§ӗ:

Панулми сутти тӑватпӑр. Снапш ени кӑмисса- 
риа§ӗ:

—  П алумми хакӗ 7 5  пус!— терӗ.
—  Йурӗ!
Н о вара еп ӗр ех  ҫӗнтертӗм ӗр. Палумми хакне  

пӗр тенке ҫи тертӗм ӗр . Н арком снапа та унпалла  
килӗш тертӗмӗр. ‘ „

Ун хы ҫҫӑн т*та йара патӑмӑр I тенкӗ те  20  
пуспа.

В §ом ш ӑ телӑ!
—  Еккей ш улӗксем! Кам хуш р ӗ сире хдка хӑ- 

партма. Й урам аст апла хӑтланмч!— хи рет пире 
Наркомснап.

—  Такам!
—  Улма хакне Н аркомснап 1 тенке хӑварсан, 

пӑрахрӑмӑр улма сутти тума та!
—  Тупата! П ӗр улма та ҫук халӗ макаҫӑнта.
Тата тепӗр мыскара вӑл пирӗн 3-м ӗш  № -лӗ

столовӑйӗнт,е. Никам та курман ӑна ӗм ӗр ӗн § е .
—  М ӗн тата?
—  Ҫитмест кашӑк унта, нихӑҫан та!
—  Ха тата!
—  П ӑх тата! Апат ҫийекен йашкана ӗҫет  §аш ӑк  

хӗрипе!
—  Ан кулха. Тата пурха! Стаккан та ҫитм ест ун -  

та. Квас ӗҫтер ет п ӗр  путылкӑ тути н §ен . М ӗн кирлӗ  
ур ӑх  тата!

—  Пӑхха!..

------- ' О  о
—  ТуД)Л)И-туД)Л)И, туд).§и уд^Д)И, ш ан§ӑкӑм хы 

рӑм тулли... Хӑй тӗл ӗн ех  ӗҫӗ  пули?..

—  Епӗр мар кунта айӑпра. К устпром сойус пи- 
ре туса памаст кашӑка. _  ̂ „

П равиттӗлствӑ хуш нине кӗртмен вӑл пурнаҫа.
—  П ултараттӑрха!
—  Н-та! П окка раппӑрт вҫо!
—  Тавай прени!
—  Ан ш арла тенӗ!
—  М а тати? ,
—  Еккей! П ӗҫертегтӗрт)§ӗ есӗр  так. П«рӑттар5 

Т)ӗ есӗр  тивӗҫлӗ хак! Н. М к.
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В. Ҫиҫӗм. Ҫеменӗн ҫемми ҫемҫе
I

А н§ах тӑрса -вуста ҫӑрма тытӑннӑ Картлам  
инке патне сасартӑк Т оппорох пуртӑпа к ӗ§ӗ.

—  Ҫемен пури ҫак?— тер ӗ кӗрсенех вӑл.
—  П урха, пур— ответлерӗ Картлам инке те ту- 

тисене выл^аткаласа.— Ҫывӑрат...
Т оппорох вырӑн ҫин§е Ҫемен §ӗлхине ҫыртса, 

харлаттарса ҫывӑрнине к ур §ӗ. Хуллен, йӑпшӑнса 
ун патне пырса тӑ § ӗ  те:

—  Ҫемен, потоннӑ ҫывӑраттӑним ҫак ес?—терӗ.
_Ҫемен §ӗн м ерӗ. Т оп пор ох ним калама аптраса

тӑ-^ӗ. Картлам вӑл салхуллӑн тӑнипе килӗш мерӗ, 
Ҫемене тархаслама пыт,ӗ.

_—  Ей кай ку Ҫеменпе!.. Саҫҫим аптрам алла.. 
Тӑр тенӗ сана!— кулленхи пек -йусталлӑ аллипе 
сӑмсин§ен тытса силлерӗ.

Ҫ емен ҫине хӗвел ури ӳкнӗ. Хытӑран хытӑ 
а§аш лат ӑна хӗвел. Ҫавӑнпа Ҫемен тата хытӑрах 
ҫывӑра пуҫларӗ.

— Ӑна кӗтсе пулмӗ... Кайатпӑр епӗр, Картлам  
инке, терӗ Т оппорох.

—  П уртӑх, шӑллӑм, тӑхта ӗнтӗ кӑштах... Тӑрат 
ӗнтӗ вӑл та...

—  Ҫук, кӗтсе пулмаст... Ҫеменӗн ҫемми ҫем ҫе  
ун... Кайатпӑр епӗр ...

Т оппорох алӑка хыттӑн хупса тухса  кайрӗ.
* *

бӑл  кайсан Ҫемен вӑран§ӗ. Тӑрсанах вӑтаннӑ 
куҫӗсемпе хӗвел ҫине пӑхса ил§ӗ те, пит-куҫсене 
шӑлкаларӗ.

—  Матка, сӑмса ҫине кӗсен тухнӑ, вӑрман кас- 
ма кайас мар пул,?— тер ӗ хы тса ларнӑ -аустана 
хыпаланса пӑхса.

—  Ан лепӗртет... Ҫуса пӑрах кӗсенне... Халӑх  
кайнӑ ҫӗре кайасах пулат ӗнтӗ! П уртӑсем  паҫӑрах  
кайрӗҫ вӑн...

—  П уртти хам сӑрах каймӗ теха вӑл...
Ҫемен мӗш ӗлти ҫеммипе пит ҫума ты тӑн§ӗ.
—  Матка, тӑрӑ шыв ҫуким пирӗн?
—  В итрере тӑрӑ шыв.
—  Тӑрӑ мар вӑл, §усталлӑ...
—  Ес х у  §усталлӑ.
М айӗпенех п уҫтарӑн§ӗ Ҫемен. Йулашкин-5ен 

сӗтел хуш ш ине кӗрсе лар-^ӗ те  йумах йама ты- 
тӑн5ӗ.

— Епӗ кӗҫӗр тӗлӗнмелле тӗлӗк курнӑ. Вӑрмана 
сҫлеме кайнӑ пек те, еп йывӑҫ айне пулса аманнӑ 
»ек.,

—; Сы хланарах ҫӳре! Сан ^ун пур вӗт...— пӳлсе 
“Уйӗ Картлам инке.

— _Хам пит сыхланса ҫӳренӗ пек... Ҫапах айа 
лулнӑ.. Т ухтӑр  патне илсе кайсан, тухтӑр •5ӗрӗ- 
■'еймест тесе  каларӗ пек... Матка, тӗлӗк тӗлех  
килекен вӑл, кайас мар пуд,, е?..

Тӗлӗксем пе аппаланса ларма вӑхӑт ҫук. Пиҫ- 
'•ӗ ҫӑмарта пур^-^ӗ.. ҫикеле те, йурттар хӑвӑрт- 
Рзх. Ҫынсем паҫӑрах кайрӗҫ.

Ҫеменӗн ӗмӗтленнӗ ӗм ӗтне йалан татса пы^^ӗ 
Ц тлам . Н ийепле те килӗш ме май тупаймарӗ 
*ал. Тата тем сӑм ах каласш ӑн^^ӗ вӑл. Ан-^ах ҫӑ- 
Ц та  ҫисе тӑрана-^-^еи тӑхтарӗ вӑл. Ҫӑвара кӗнӗ 
•“эмма пӑрахас мар, терӗ.

"  Пӗ-^-^ен тӗлне пӗлеймӗпха еп, матка?— пуҫ- 
"Фӗ ҫисе тӑрансан каллех.

—  '^ ӗл хе 'Руӗмпӗре ҫитерет... Каймаллах. Ӗҫле- 
нӗ укҫи хам ӑрах пулӗ... Укҫаран хӑрас мар...

Ҫемен тӑ^^ах тарӑхса кайрӗ. В итерейм ерӗ _вӑл 
хӑйӗн арӑмне. М ӗнш ӗн тесен , нимӗнле йурӑхлӑ  
сӑлтав та тупаймарӗ.

—  Е... Е... Ес мана ӑсатса йа... йа... йарасш ӑн  
тӑ... та, х у  ку... кунта йаш сем пе асса ларасшӑн!—  
тер ӗ йулашкин^^ен Ҫемен ҫилленнипе тытӑнкӑллӑ. 
Унтан пӳрт алӑкне ҫӑн-ҫан хупса хӑварса, лаш з 
кӳлме тухса кайрӗ.

Ҫемен хад, ӗнтӗ вӑрманта. Вӑл Т оппорохсен  
прикатин-^е тӑрат. Ан^^ах прикатӑпа ӗҫлем е вӑл 
йуратмаст. Унӑн хӑйӗн ҫемми. Л еш сем ӑна хытӑ 
турткалаҫҫӗ.

Ав, Ҫ еменсем  вӑрманта прикатӑпа ӗҫлем е ты- 
тӑн-^ӗҫ. Ҫ ийеҫҫӗ пуртӑсем  йӑвӑҫсене. Пӗр йӑвӑҫ 
хыҫҫӑн тепри ӳкет. Пӗр сехет хуш ш инт,е йӗркипе 
йӑвӑҫсем выртса тухаҫҫӗ. Васкаҫҫӗ вӗсем сотси- 
алисӑм стройккине. Ҫемен ҫав тери хӑвӑрт ӗҫле- 
кен халӑха пӑхса хы тсах кайрӗ.

—  К олхос ҫыннисем пуд, кусем, утарлӑ ӗҫлеҫҫӗ  
пулмалла... Х ӗрхенм еҫҫӗ йӑвӑҫа кӑшт та, тесе  
ш ухӑш ласа ил-^ӗ Ҫемен. Ҫав вӑхӑтрах ӑна Топпо- 
р о х  пы.рса тӗртрӗ.

Ӗҫле, Ҫемен, курмастӑним ҫынсем мӗнле ӗҫлени- 
не... Стелнӑ ӗҫлетпӗр вӗт епӗр кунта, пӑхса тӑни- 
пе укҫа килмест...

Кун хыҫҫӑн вӑл кӑш тах васканӑ пек турӗ. Ан- 
-^ах хӗр се ӗҫлеменнипе унӑн алли-урисем шӑна 
пуҫларӗҫ. Вӑл каллех ик алла ҫанӑсем ҫине -биксе 
тӑ-^ӗ.

—  Ҫук, Ҫемен, санпа ӗҫ т у х м а с т .. сана прика- 
тӑран кӑларатпӑр епӗр ... Сан ҫемм усем  ытла та 
ҫем ҫе,— сивлерӗ прикатӑ.

—  Й урӗҫк е, пӗ^^^^ен те ӗҫлекелӗп еп , тер ӗ Ҫе- 
мен те.

❖ ^
П илӗк уй ӑх  иртсен Ҫемен киле таварӑн§ӗ.
—  50 тенкӗ илсе килтӗм, матка, пурнатпӑр, те- 

рӗ тавӑрӑнсан паттӑрӑн.
—  Сан алӑ тенкупа мӗн тумалла! Ҫынсем ик- 

ҫӗр , виҫҫӗр  тенкӗ илсе килнӗ вӑн... тата илмелли  
пур тет-ха... Ҫӑкӑр ҫӗртме кайрӑним ес унта? .—  
— хӑтӑр-^ӗ Картлам.

Ҫакӑнтан кайран Ҫ еменӗн ҫемми хыта пуҫ 
ларӗ. ■ ___________

Тӳ^ар колхосӗнъе.
—  Ха^бхи вӑхӑтра пур у 5реш тенисем  те  с-^ето- 

вотствӑ А м ерӗк ҫиҫтеми ҫине куҫараҫҫӗ. С ирӗн йа- 
лӗҫтӑвком с-5етов о5ӗ ҫав ҫиҫтемӑпа ӗҫлети?

—  Амерӗк ҫиҫтемисем пе ӗҫлем е кӗнекесем  нумай 
кирлӗ тесе ӑна ҫӑмӑллатас ш утпа, с^ ет ов от  йул- 
таш хӑй ҫӗнӗ меттӑт ш ухӑш ласа кӑларнӑ.

—  Сӗтел хуш ш ин^е ларнӑ § у х  ^ернил кӗлен^и  
ру§кӑ вырӑнне литровккӑ, ^ерке. Ш ут ш ӑрҫисем  
вырӑнне пӗр тарелккӑ вӗтӗ пулӑ илсе пырса лар- 
тат. С ^етовот йулгаш , ^ернилпа ҫырса ш ут шӑр- 
ҫи хур ас вы рӑнне, литровкӑ ҫин^ен § ер к е  ҫине 
йарса ӗҫет  те унтан ш ут ш ӑрҫи хурас вырӑнне 
тарелки ҫин^ен пулӑ илсе ҫӑварне хыпат.

„Истрепиттӗл".



Ҫӗнӗ  к а м п п а н и
—  Калех тепӗр  камппани пуҫлан§ӗ... тер ӗ пайан  

ирех Канаша районри совеш ^анине кайнӑ йалсо- 
в ет претҫетаттӗлӗ тавӑрӑнса, ҫӗтӗк р ех  сӑран порт- 
ф ӗлӗн §ен  ш урӑ хутсем  кӑларса ҫекреттар ум не  
пырса ларт^ӗ.

—  П улӗ. М ӗнле йышши камппани кил§е халӗ  
тата?

—  Акӑ ме. —Ш урӑ хутн е пӑрахса^^па^ӗ те, кол- 
х ос правлеки пӳлемне кӗрсе карӗ. Й алсовет пӳлӗ- 
м ӗн §е шӑп. Пӗр йал исполниттӗлӗ Кашӑк Хӗвет- 
ри п е ҫекреттар ҫеҫ пӳлӗмре.

Ма халех тухса кайнӑ кӑсем, тесе претҫетаттӗл  
колхос правлени пӳлӗмӗн5 ен тухса хӑй сӗтелӗ ум- 
не пырса лар§ӗ.

—  Ех камппапи... камппани,., А н§ах пӗрне ирт- 
теретӗн , тепри ҫитсе те тӑрат.. ҫапла хӑйне-хӑй  
харкаш са ларат.

4сполниттӗле хӑй патне т,ӗнсе илсе:
—  Есӗ Х ветӗр кумма, пути §у п са , т,ӗнсе кил пур 

исполниттӗлсене те. Х алех кил^^ӗр.
—  Й ур ӗ,— т есе  иеполниттӗл туйине илсе тухса  

карӗ._ К ӗрхи ҫанталӑк й ӗпе ҫӑмӑр п ӗр ӗх сех  йӑлӑх- 
тарат._ Вӑхӑт ҫурҫӗр  иртсе пӗр сех ет  ҫине кайнӑ. 
Каҫ сӗм тӗттӗм . Йӗп ■^иксен те  курӑнмаст. Йал 
лӑпкӑ. П урте ҫӑвар ӗсен е карса, пӑравус пек  хаш -  
латса, хӑрлатса ҫы вӑраҫҫӗ. П ӗр леш  касра П етук  
стрилкка (вӑрман хуралҫи ) ӳсӗр п е йурласа вӑрма- 
налла хӑпарса карӗ, Кашӑк хӗветр и  урам ри ныл,- 
§ ӑ к сен е  ҫӑрса хӑварман урам йулмарӗ.

—  П урне те 'ьӗнсе пӗтертӗм , тер ӗ Х ӗветӗр  кӗрсе.
—  Аҫта вӗсем?
—  Ҫи-й^ас килеҫҫӗ. Ҫ екреттар йал халӑх ҫписки- 

не ҫырса пӗтернӗ. Кашни килех м иҫе 'йунне кӑ- 
тартакан тепӗр  ҫписӑк та тунӑ.

—  М ӗн тумалла?
—  М ӗн иул-^ӗ?
—  Мана мӗншӗн 'йӗннӗ?
—  Мана та есир т,ӗнни?

Ҫапла пурте килекен исполниттӗлсем  хӑранипе ҫе- 
креттар ум не пырса ӑмӑртмалла ы йтаҫҫӗ. Хӑшӗ 
ҫаплах кӗпине те тӑхӑнман, пинш акпа ҫеҫ. Т еприн  
■5упса килнйне суллахай урин^^и атӑ калуш ӗ хы- 
вӑнса ҫухалса йулнӑ. Теприн ла^бака туртнипе ҫӑ- 
пата кантрисем татӑлнӑ пирки, тӑллисем саланса  
ла-^акаланнӑ. Тата тепри васканипе пӗлтӗр ҫеҫ ил- 
нӗ кӑҫа-^ӗпех тухнӑ та, пӗтӗм нех, Ҫавал ҫин-^и хӑ- 
мӑш пек ш ӳсе кайнӑ.

—  Н у пуҫлатпӑр .. йалсовет претҫетаттӗл ура ҫи- 
не тӑрса ыйтрӗ.

—  П уҫлас,— терӗ ҫекр еттар .
—  Мӗн апла, ҫӗр л ех  сӳтсе йавмалла, ыран кун  

ҫукким вара?!
—  Ы ран\сӳтсе-йавас.
“ 3 Ех, оппортунист, кулак майлӑ-и ха есир ,—  

ҫухӑр-^ӗ претҫетаттӗл, колхос правлени '^ӗленӗ Ма- 
кҫӑм Куҫми йенне пӑхса.

—  П уҫлас еппин тата...
—  В от йулташ сем, еп ӗ сире кӗҫӗр ҫӗрле мӗнш ӗн  

•йӗнтӗ.м,— претҫетаттӗл калама пуҫларӗ.
—  П ротоккол ҫыраси?
—  Ҫыр, ҫыр Р .Ӗ .К -е тӑратма кирлӗ пулат. Йал- 

исполниттӗлсем  мулка-^ хулхи пек тӑратса и тлесе  
лараҫҫӗ.

—  П ирӗн ҫӗнӗ камппани кил-^ӗ. Ҫавӑнпа вӑл кам- 
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-------------------  Ваҫухха С.
панине пирӗн пол,шевикла ирттермелле. А нт,зхси- 
рӗнсӗр вӑл ӗҫе  тума пултараймастпӑр,

—  М ӗнле камппани?— ы йтаҫҫӗ, тӗл ӗр се ларакан 
исполниттӗлсем .

—  Каларӑм вӗт;— ҫӗнӗ камппани тесе.
—  Ҫапла пулӗ.ҫапла— майлаш тарса лараҫҫӗ ис- 

полниттӗлсем.
—  Конеш нӑ вӑл ӗҫе  ыранах тытӑнмалла. Пурин 

те ыран утелсы рйо пухма тухса каймалла, тесе  
сӑмах пӗтерет. Кялаҫу пӗтнӗ хы ҫҫӑн кашни испол- 
ниттӗле уйрӑм йал у^асткисем  уйӑрса парса ҫирӗп- 
летсе х у 5ӗҫ. Хаш ӑк Х ӗветрине В оронтсов йал ҫу- 
мӗн-^и тепӗр пӗ-^ик выҫҫӑлккӑ Кашкӑр ҫырмине 
каймалла туса ху^ ӗҫ. Вӑл йалсоветран виҫӗ ҫухрӑм 
хӗвел  тухӑҫ йеннерех лара'г.

—  М ӗнле пухмалла?
—  Кашни 'бун п уҫн е икӗ кило терӗ ҫекреттар, 

Ҫапла кӗҫӗр „астӑ" канашлу хупӑн-^ӗ. Кӑвак ҫут хӗ- 
вел тухӑҫ йен-^ен ҫӗнтер се килет. Автансем кран- 
латтарса ,х ӗр се  авӑтаҫҫӗ. П урте исполниттӗлсем  
килӗсене салан-^ӗҫӗ.

Иккӗмӗш кун исполниттӗлсем  йалсем тӑрӑх ут- 
илсырйо килӗрен киле кӗрсе, ҫекреттар '5ун тӑрӑх 
туса панӑ ҫписӑк тӑрӑх пухса ҫӳр еҫҫӗ, Урам хуш- 
ши ла-^ака. Т )ӗреслетсе сивӗ ҫӑмӑр ҫӑват. Испол- 
ниттӗлсем тем скер пулнӑ пек урам сен^ е •^упсаҫӳ- 
р еҫҫӗ. К олхос кӗрпе арм анӗн§ен тавӑрнакан кол- 
хоҫнӗк  М акар Ҫ еменӗ пӗр исполниттӗле тӗл пулса:

—  М ӗн вара питӗ '5упсах ҫӳретӗр? П уху тавра- 
шӗ пулм аст пулӗҫке, тесе  ыйтрӗ.

—  Ҫук. Ҫӗнӗ камппани иргтеретпӗр, тер ӗ те ^ы- 
лай та тӑмарӗ каллех лаш ине уттарса пӑрӑн^ӗ ас- 
лӑ урам ран. Кашӑк Х ӗветрине каш кӑрҫы рми йыт 
тисем  туртса ҫурас пек вӗреҫҫӗ. Урам хӗррин^^и пӗр 
•5ухӑн ҫын тӗлне лаш ине тӑратрӗ те, хӑй килкарти- 
не кӗрсе карӗ. Килкартин^бе сухапуҫ ларат 
Хай Х ӗветӗр пырса ӑна кӑларса ил^ӗ те, кӗлет 
умӗн^^е каш тара ҫакӑнса тӑракан икӗ ҫӗтӗкрех ке 
пене илсе тухса  кайма тыгӑн-^ӗ. Ӑна курса пӳрт- 
рен арӑмӗ сиксе тухр ӗ те:

—  Ӗх йытӑ, кӑнтӑрлах ҫаратас терӗн-им вара,- 
тесе  ҫухӑрм а тытӑн^^ӗ.

— Ҫук, ҫук. ҫӗнӗ камппани.
—  Ӗсир миҫен пурнаттӑр?
—  М ур тӑвас тетнем , виҫҫӗн.
—  Кашни '^ун пуҫне икӗ кило пир, йе тимӗр па 

малла, тесе  Х ӗветӗр хивӗн^^ен ҫекреттар панӑ ҫпис- 
ӑка арӑма кӑтартрӗ.

—  Ҫук. Н имӗнте памастӑп!..
—  Кунта ултӑ кило ҫук. Тата илме кӗлет ум- 

нелле к ӗпе илме ш утласа утса пыра'г. Арӑм ӑна 
5ӑтаймасӑр картлӑ кӗвенкке ил-^ӗ те Х ӗветӗре айӑк 
п ӗр ^ и сен е ш утлама вӗрен гет . Х ӗветӗр  аран тухса 
ҫӑлӑн^^ӗ, нимӗн йапала илмесӗрех.

Арӑм шыв ӑсма ҫӑл кутне урамма тухр ӗ. Ҫӑл ку-  
тӗн^^е кӳрш ӗ арӑмӗне тӗл пул^^ӗ те „ӗҫсем “ ҫин̂ йен 
калама пуҫларӗ.

—  Вӑт леш касри К аш ӑкХ ӗветри килнӗ те, к а ш н и  
киле кӗрсе кӗпесене, тимӗр акапуҫсене илсе т у х с а  
хулана л еҫсе  параҫҫӗ...

—  Апла пирӗн акапуҫ кӗрхи ҫӗртм е туса_килсеь 
килкартышӗн-^ех лара-^-бӗ,— терӗ те, хай арӑм шыв 
ӑсм асӑрах '5упрӗ килелле.



Кашӑк Х ӗветри 5 ӑнахахта кил картышӗн5 и ака- 
пуҫне сӗтӗрсе урамма туртса тухат.

—  Ах ш уй ттан!. арӑм тӳр рех кӗвенкене йара 
па^ӗ.

—  Унтан пӳртрен уп ӑш ки тухрӗ та Х еветӗре ур- 
са кайнӑ пек вӑрҫаҫҫӗ. Ҫапла Х ӗветӗр кунӗпе каш- 
кӑр ҫырми йалӗпех ҫӳ р есе  те виҫӗ кило ҫеҫ ҫӗтӗк  
пухса йалсоветне пыт,ӗ. К ӗн§елерте пур исполнит- 
тӗлсем те пухӑннӑ та пуҫне усса  лараҫҫӗ.

—  Н у сан ӑнӗҫсем  мӗнле. М иҫе кило ҫӗтӗк (ути л -  
сы рйо) пухрӑн, тесе  ыйтат претҫетаттӗл.

—  Виҫӗ кило...
—  Йытӑсем. Пурин ҫин5 ен те ҫӗнӗ камппанине 

салатнӑш ӑн актӑ ҫырса хуптарап. П ире районрах 
каларӗҫӗ-ха, итлемен прикатирсене'актӑ ҫырса па 
ма... Актӑ ҫырма тытӑнса сурсах исполниттӗлсемпе  
вӑрҫат.

—  Тархасш ӑн каҫар, Иван И ван^ӑ, тесе ыттисем  
йӑлӑнаҫҫӗ. Ҫапла ҫӳр есе  те ҫӗнӗ камппани сатана- 
йӗ пурнӑҫа кӗреймерӗ. Ҫав вӑхӑтрак олхос прав- 
лени претҫетаттӗлӗ Арлан Ҫтаппанӗ анкартин^и 
ты рӑсене пӑхса, курса тавӑрӑн§ӗ те, мӗн щккен  
пулни ҫин§ен  ҫекрегтартан ыйтса пӗл§ӗ. Йалсо- 
вет претҫетаттӗлӗн§ен:

—  М иҫе кило утилсы рйо пухрӑр ҫак кунсен§е, 
тесе  ыйтрӗ тапакне хутпа -йӑркаса.

—  16 кило пухнӑ... мӗскӗнӗн ответлерӗ куҫпа 
куҫ тӗллесе.

—  М ӗншӗн апла сахал, пирӗн хамӑрӑн пӗ^икскер 
КоД)ӑ, килте 20 кило ытла пухса хунӑ.

—  Вӑт ҫаксем тӑрӑш марӗҫ. И сполниттӗлсем ҫине 
теллесе ответлет.

—  Ҫук- Тата урӑххи пур унта терӗ те тӗпелте  
ларакан комсомол йа§ейкки ҫекреттарӗ. Кунтӑк

Илйи тӑрса калама пуҫларӗ:
— П ретҫетаттӗл ҫӗрле вӑрттӑн, йалти активсене 

ӗҫе  хуш гармасӑр нуху туса ирттернӗ. Вӑт ҫавӑнпа, 
—  Т ӗрӗс... терӗҫ ларакансем. Вара тин претҫе- 

таттӗл ҫине актӑ ҫырса алӑ пусрӗҫ.

Курни есӗр кун пек атӑ?

Ҫак атӑ пахаран та паха, паллӑран та паллӑ атӑ. 
Ӑн_а Ш упаш карти сӑран савӑ^ӗ ҫур тӗн §е ӗҫлекен  
атӑҫӑсен ертелӗ тунӑ (типокрафири Фомин р ап о§5 и 
панӑ саккас тӑрӑх). Аттин тӗпӗ пӗре тӑхӑнсанах  
хы йпӑнса ӳк се ҫухалнӑ. Атти намӑсран вӑтанса 
кӑш тах хӗрелнӗ, ертел 5ленӗсем хӗрелм еҫҫӗ.

„Фермӑ“ Анаткасеи йалӗБИ (Йетсрне р.) „Октапӗр" колхосӑн таварлӑ сысна фермин 113 гыснаран 43 ҫеҫ йул- 
нӑ. Мӗншӗн? Мӗвшӗн тесен, кашни кун §еретпе, харпӑр-хӑй колхоҫнӗк пырса, хӑшӗ ҫисе йарайми, 
тепри кӑнтӑрлаББенех выҫӑ касӑлтарнӑ. Фермӑ пуҫлӑхӗ Йакку Ҫтаппанӗ фермӑна кайса та пӑхмаст.

(Йалтан килнӗ ҫыруран)

— Толой аваллӑх!
Халӗ ҫӗнӗ тапхӑр  
Ку пурнӑҫра  
Ҫӗннийӗ ҫеҫ малта.
Мӗн -5ул сысна кӗтӳ  
Туса х у р а т п ӑ р ..—
Тесе каларӗ 
Прикатир йалта.

Пуху шавларӗ. 
Ҫирӗплетрӗ фермӑ: 
„Йоркшир йыш ш исене 
Ер-^етмелле."
(Ан-^ах,
Хад) вӑхӑт 
Нумайа кӗттермӗ, 
Кахалсене—
Йалан хистемелле).

«Колхос ферми пулсан—  
Вӑл пултӑр -баплӑ' 
Пули-пулмийӗ 
Кирлӗ мар п и р е.“
Ан_5 ах ку фермӑ  
Шӑтрӗ пит асаплӑн, 

Асаплӑха хӑҫан-ха  
Вс сирен?!

Й урат,
Ҫу вӑхӑтне 
Иртер-5ӗҫ лайӑх,
Кӗре кӗрсен  
Хуплан^ӗҫ хӑйамат.
Вите,
Й е хӳтлӗх ҫук,
Картийӗ йапӑх.
Хай фермӑ пуҫлӑхӗ  
Пуҫларӗ:
—  Мат... та, мат...

—  Мана мӗскер,
Еп пуҫлӑх,
Епӗ харсӑр,
Т^ип-^иперех пырат^ӗ, 
ХаД) тем скер... 
Аш ш ӗамӗш сем йулмарӗҫ  
Асӑнмасӑр,
Ку пуҫлӑха калас^ӗ:
—  Х у мӗскер?

—  Ӑҫта сан пуҫ,
Кама ес  шаннӑ,
Кӗтнӗ?
И е ес,
П айанпала ҫеҫ пурӑнан?!

Ак, пӑх,
Ӗнертенпе мӗн •^ухлӗ 
П ӗтнӗ...
Ҫ ӗрте вунвиҫҫӗрен  
Шӑп хӗр ӗх  виҫҫӗ йулнӑ.

Ес ху  аван,
Ес фермӑн аслӑ пуҫӗ.
Ан^ах,
М ӗнрен килеҫҫӗ 
Ҫавӑ йапӑхсем.
Ан тив,
Тараймӑн.
П ролеттари куҫӗ,
"^асах паллат си р е— 
Вретиттӗлсем!..

Йулаш ки хут  
Калатпӑр халӗ епӗр:
—  Сире ш ур ҫур т ӑш не 
Кӑтартмалла.
С отсиалисӑмла  
Сыснаш ӑн!—тетпӗр,
—  Сысна ҫине  
Ан пӑхӑр

С ы с н а л л а!..
К. НАМАНКАН.
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в Хутсенпе ӗҫсем -Еселе Петӗрӗ

Й алсовет кӗн-в^елерне Ӳркен Х ӗветӗрӗпе Ҫимук  
М ирунӗ килсе кӗрсенех, ҫтена ҫум ӗн §е вӗҫӗхӗрри - 
сӗр, пӗрпӗринпе ӑмӑртса т,упкаласа ҫӳрекен тарак- 
кансем, сасартӑках пӗрене ҫурӑкӗсене кӗрсе _пы- 
тан §ӗҫ. Вӗсем  те пулин хӑраҫҫӗ вӗт «йалпуҫлӑхӑ- 
сен§ен»!

—  Тавай кӑларса хур  ман ума ӗнерхи пуш тӑпа  
килнӗ х у т с е н е ,—тер ӗ Ӳркен Х ӗветӗрӗ хӑйӗн ҫек- 
реттарне.

—  Ҫ и^^ас, Х ветӗр кум! Ак ҫакӑнта... айалти 
пӳлӗмре пулас пулатха вӗсем . М ирун пӗр ҫеккунтра 
хӑйӗн ш капӗ ум не -йӑркуҫланса лар5 ӗ те, и к ер §ӗ  
хулӑм ӗш  тусан пусса кайнӑ ш урналсене айӑн-ҫийӗн  
ҫавӑркала пуҫларӗ.

—  П ета санпа, М ирун, йаланах капла пулсан, 
вӗрент вӗрент сана, ҫапах та... Сан 'йӗлхӳне пӑртак  
кӑна сунтал ҫине хурса  туптамалла пулат ш толӗ...

—  М ӗн калаҫан ес, Х ветӗр кум? Килӗш меннине 
нимех т е  каламарӑм пекҫке... Иал ҫин5 е те ку 
таран§т,ен сан ҫирен нимех те калаҫоа ҫӳрем ен... 
Ак пӗлтӗн... М ӗн, кам та пулсан...

Тӑмана, ҫынна курсан тӗлӗннипе хы тса кайоах 
пӑхса ларат. М ирун та хӑйӗн кумӗн сӑм ахӗсене  
ӑнланса илеймен пирки ш алтах тӗлӗнсе карӗ. М ӗн- 
ш ӗн апла калат вӑл?

—  Ну, тавай, илсе пар ш толӗ епӗ ыйтнӑ йапа- 
ласене §асрах!.. М ӗн, йупа пек хы тса карӑн? М иҫе 
тӑххӑр каланӑши еп ӗ сана; йалсовет у 5реш тенин5 е 
нихҫан та мана кум тесе  ан -вӗн, тесе , е? Вӑл ҫап- 
лах: „Кум, к ум ..“ Ӗнер ҫапла, полномот,§ӑннӑй
у м ӗн § е  3 — 4 п ер се йа5 ӗ, ш ухӑш ламасӑрах. Пуҫӑнта  
пури пӑртак? Й утран килнӗ ҫын мӗн ш ухӑш лама  
пултарат? Ӑна пӗлетӗни? Вӗт ес  отли^нӑ пӗлен  -  
совет у 5реш тенийӗсен5 е кумсем , сватсем , хӑймат- 
лӑхсем  пӗрле пулмалла маррине! Татах -/ухнӑ пул- 
тӑр вӑл сӑм ах сан ҫӑварӑнтан, вара...

Вӑтаннипе пулмалла, М ирун ҫак вӑхӑтра, рак  
пек х ӗр ел се  карӗ.

—  Н у, йурӗ, й ур ӗ.Х в етӗр  Миххал^-аӑ !Урӑх р х -  
ҫан та апла каламӑп, Ӗ хӗ... Кунта вы ртаҫҫӗ мӗнха 
вӗсем .— М ирун, кӗрӗк  ҫанни пы сӑккӗш  х у т  тӗркӗ- 
мӗ тур тса  кӑлар§ӗ те, претҫетаттӗл  ум не пырса
хуъӗ-

—  О хо-хо!.. М ӗн пысӑккӗш  тӗркӗм ,— теллӗннипе, 
Ӳркен Х ӗветӗрӗн  к уҫӗсем  § у т  кӑна ҫамки ҫине 
кайса л ар а§5 ӗ ҫ .-  Вулаха, мӗн ҫы раҫҫӗ вӗсем унта. 
Татах мӗнле т е  пулсан камппани ш ухӑш ласа кӑ- 
ларнӑ пуЛ)ха ӗн тӗ. Тавай, М ирун, ш атӑртаттар!

—  Вула ара х у . Епӗр вӗсене ӗнер йӑлтах вуласа  
тухнӑ.

—  Вуланӑ?
—  Тата.
—  Н у мӗн ҫыраҫҫӗ? М ӗн ыйтаҫҫӗ? Н априм ер  

калас: акку си м ӗс хут мӗн ҫин§ен  калат?
—  А.. вӑл... леш ... 1=не масар хыҫӗн-5и утӑ пир_- 

ки. П ирӗн колхос 20 '5ентнӗр утӑ контрактоват  
тунӑ^-бӗ вӗтха ав, ҫавна сна^^^бӑт хал ех  л еҫсе  па- 
малла

—  А, ӑна лаш а-ӗнесем  йӑлтах ҫисе йанӑ те- 
меҫҫӗ-и?

—  Й ӑлтах мар та... Н у ... йулаш ки сахалран та
1— 2 урапа пулӗ. Л еҫтер ес  пулат, Х ветӗр М их- 
>^ал-5.

—  .Л е ҫ т е р е с  п ул ат“ тет. Ҫав, выд^ах кулли
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пулнӑ йапалапа, тата халӑх кулли пулас килети  
мӗн сан? Ҫ ӗртӗр  вырӑнӗн^е! Ҫийӗн^бен акӑ сыхла- 
ма пӗлменш ӗн правленнине тытас та сута парас...

—  Ара, Х ветӗр Миххал'^, ш ухӑш ласа калаҫ: 
правленни '5л ен ӗ ху  мари? Хӑвӑн— пӑртак' кирпӗ^б 
ш утласа пӑхас килети мӗн?

—  Пулсан вара. Е п ӗ— претҫетаттӗл. Ман хамӑн  
та ӗҫ пуҫ тӳпи таран. Пӗр вӑкӑртан икӗ тир сӳ- 
м еҫҫӗ и... са колхос йа не отве^брайу!.. Вула-ха  
ав леш  хут  татӑкӗ ҫин^^е мӗн калат тата?

—  Хӗрли ҫин^^е-и? Вӑл райполевотсойусран ҫу- 
ралса тухнӑ йапала. П ирӗн йалсоветӗн^бен икӗ 
'^ентнӗр ҫӑм ыйтаҫҫӗ. Сашитӑ-^нӑйсене пайан кунах 
ҫирӗп  сатаннисем памалла,^тенӗ. _

—  Х ӑ . . „саш итӑ5 нӑй“ .. Ӑҫта вӑл пирӗн иалсо- 
ветра сашитӑ-^нӑй? Мӗн, пӗлӗтрен ҫуса тӑмаҫҫӗ 
вӗт вӗсем, сашитӑ^^нӑйсем! Кирлӗ пулсан кил^^^^ӗр 
те туп^^ӑр, хӑйсем . П ар кунта, хал ех  ресоД)утси 
ҫырса хурам . Ыран^ есӗ ӑна 10 мӗш № -лӗ телӑ 
ҫумне ҫӗле те хур . Йурати?

—  Латнӑ.
—  Ав леш  сарӑ х у т  мӗн калат тата?
—  Вӑл Вҫеопу'^ ҫин^^ен ш толӗ... Халӑха ҫутта 

кӑлармалла, сна^^-^ӑт.
—  Пирӗн ӗҫ  ̂ мар. Пар сторӑш а. Л еҫсе  патар 

у^биттӗлсене. Ӗҫле^б-^ӗр. Ӑхад) укҫа илсе выртаҫҫӗ. 
Н у, урӑх ним те ваш нӑйраххи ҫук-и?

—  Ваш нийех ҫук, нимӗн те. '^им ха, унта тепӗр 
пӗ^бӗккӗ кӑна хут  татӑкӗ пулас пулат.

—  М ӗн ҫин^^ен вара вӑл?
—  Р ай потреп сой ус ҫырат: сирӗн копператси  

вад^ъи 200 меттӑр ҫитсӑ-тавар уйӑрса хунӑ, тет. 
Х алех турттарса килме лавсем йарӑр, тет.

—  Ну? 'Г)ӑнзх-и? Суйан пуД) -Борт воҫми! 20р 
меттӑрах сна^ББӑт? Кӳрха кунта хутне. Хӑ... Вернӑ. 
Латнӑ. П айанах хатӗрлесе хурас лавӗсене т е ,. ил- 
с е  килес. '^ы лайах лекет-ха вӑл пире 200 метр!!! 
Тата мӗн пур ҫакӑн пек ваш нӑйраххи?

—  П ур. Ӑ кӑ кунта тепӗр  хут.
—  М ӗн ҫы раҫҫӗ унта тата?
—  Вӑл кӗрхи ака туса хӑвар асси  ҫин-5ен пул- 

малла.
—  ш алалла. Ӗ лкӗрсен  вӗсем  хуш м асарах  

туса хӑваратпӑр.
Ҫав вӑхӑтра кӗн^Б^БРлере Ӳркен Х ӗветӗрӗн  ара- 

мӗ васкаса -5упса килсе к ӗр ет . П раҫяикле тум- 
ланнӑ: ҫийӗн^бе тӑла пад^т^го, пуҫӗн^Бе^ пурҫӑн ту- 
тӑр, урин^Бе калуш па тӑрӑххӑн поттинккӑ. Хӑй 
пӗрм айах й ӗке-хӳр е пек хӗвелҫарм ӑш  тӗш лет.

—  Е сӗ мӗн туса ларатӑн кунта кӗпе кӗвенти, 
тет вӑл сӗтел  хушшин^Бе ларакан упӑш кине кур- 
са.— Сан ҫаплах ӗҫӳ  пӗтрӗ и мӗн? Е? Ата_ -Басрах 
киле, ата! Хӑнисем тахҫанах килсе ҫитнӗ, а вал 
}(уйхӑсӑр лара'г... У лпут. Н ам ӑсу ӑҫта? Ата 'ьас-
рах! _ .  _ ,

—  П уҫанасем  килсе ҫитрӗҫте-и?.. М ӗн вахатраг 
Ха е с . .— П ретҫетаттӗл  пуш ар тухн ӑ  хыпара илтне 
•Бухнехи пек хы паланса ӳкет.

—  А ^га  ' ь а с р а х ! — Х в е т ӗ р  М и х х а л - ь ^ Б ӑ н  а р ӑ м ӗ  ҫ а п -  
л а х  ' Б з р ӑ н м а  п ӗ л м е с ӗ р  ш а л т ӑ р т а т а т . — У н т а — с ӑ р и -
не те ӑсмалла, хӑнисене те 'бӗнме каймалла^ а^и- 
сене те пӑхмалла... М ан пӗ^Б̂ Бен ӑҫтан ӗл к ӗр ес.- 
Ҫ итменнине тата, приккаш-бӑкӗ те  пулин ерехне 
парса йаман.



Арӑмӗн йулашки сӑмахӗсене илтсенех, Ӳркен 
Х ӗветӗрӗ ура ҫине сиксе тӑрат те, хӗр ел се кайса 
кӑҫкӑрма тытӑнат:

—  М ӗн те-е ен? Е рех  парса йаман тетӗн-и-и?
Епӗ ӑна пырсан ак кӑтартӑп!..

Епӗ ӑна на основанни тирективӑ пот сут пама 
пултарап!.. Ман пуҫанасем кашни кун килсе тӑ- 
маҫҫӗ вӗт ман пата хӑнана, ҫулталӑкне пӗрре ан- 
^ах килеҫҫӗ! Епӗ кӑтартӑп пырсан!.. Ата, ута пуҫ- 
ла,— тет вӑл арӑмне,— халех пырап.

Арӑмӗ пӗр сӑмах т^ӗнмесӗр, й ӗрсе йарас патне 
ҫитсе тухса  кайат.

Аратлӑ витере ӑратлӑ ӗҫкӗ
Ӑратлӑ выд)ӑх вӑл тӗслӗрен пулат. Хӑт ӑратлӑ 

лашах йе ӑйӑр. Ҫавнашкалах ӑратлӑ вӑкӑрпа ӗне, 
сурӑх, кат,ака сысни те пурте, вӗгем сайраха.

Ант,ах кунта хӗвел питӗн^е пыл§ӑккра йӑвалаш  
ма йуратакан курпун ҫурӑмлӑ, вӗҫлӗ сӑмсаллӑ  
кахал хура сыснана ӑратлӑ темӗпӗр.

—  М ӗншӗн, вӑл выд)ӑх мари мӗн?
—  Выд)ӑх пулсан та вӑл ҫулталӑкра та хӗвеле  

виҫӗ хутт,ен кӑна курат. Акӑ! мӗнш ӗн
— Ӑнлантӑм.
Ҫавнашкалах Иванӑвски салин§и патш алӑх ӑрат- 

лӑ витинпуҫлӑхӗ П еш ш еххонӑв та хӗвеле ҫулталӑкра 
виҫҫӗрен малах курман еппии.

—  Ха тата. Х ӗвеле тӳртӗн ҫын вӑл. М ӗнш ӗн  
апла?^

•— Елӗк аплах пулмани тен вӑл? А н^ах халӗ  
пурнӑҫ условисем  лӑпкӑ пулнӑ май витерен тухай- 
масӑр хӗвеле курайман вӑл.

Ех, ӑшӑ пулнӑ ун т,ух П еш ш еххонӑва.
—  Ҫу кунӗнт,ех вутӑ хутса ӑш ӑнниха вара?
Ей, т,утак! Ӑнланмастна!
Ӑ ратлӑ витере ӑратлӑ ӗҫкӗ тунӑ П еш ш ехонӑв.

Ташӑ, йурӑ, ҫав тери ырӑ пулнӑ витере.
П уҫлӑх П еш ш еххонӑв унтан пит ӑстаҫӑ. Пул- 

тарнӑран пуҫлӑх пулнӑ та. Пули пулми ш ӗвӗ пуҫ 
ан та ҫыхлан вӑл ӗҫпе. П урӗ п ӗр ех  пулас ҫук. 
Шуткӑ мар! Ш ӑла й ӗрсе к р с а  тӑмалли кунта ни- 
мӗн те ҫук. П еш ш еххонӑв ӑс пуҫне хисеплем еллех.
Ҫав тери сарлака теори кирлӗ ӗнтӗ витере ӗҫкӗ 
тума. Ш утласа пӑх, йепле майпа тӑвас тетӗн ӗҫкӗ 
тенине. О сопӗннӑ пурнӑҫран йулнӑ йапалана!

—  Шутйа! Л ар та ӗҫ кӑна!!
—  Как рас каларӑн та! П еш ш еххонӑвӑн савҫем  

урӑхла хурмӑ!
Вӑл ларнӑ витене кӗрсе.
Алӑкне хунӑ питӗрсе. Тӑванӗ хурӑнташ ӗ, пӗлӗ- 

шӗ-тантӑшӗ пурте пулнӑ унта!
—  Вара?..
—  П ӗлместни тата! Путылккӑ хыҫҫӑн_ путылккӑ 

пушатнӑ кӑна. П уҫа-куҫа пырсан §ӑснӑ_ йурра.
Кӑлӑхах пулса нртнӗ ку йапала ӑратлӑ витере. 

Шупашкарти ер ех  савӑт,ӗ путылккӑсӑр аптрат  
пулсан, П еш ш еххонӑв патне кӑна йамалла. Ӑратлӑ  
вите пах5 ин5 е 5 ылайах тупмалла вӗсене. П еш ш ех- 
хонӑв ӑна пытарма пит ӑста.

— Урӑх мӗн тата?
— Ҫ аплипех таха. П еш ш еххонӑв ӗҫнӗ вӑхӑтра, 

пӗрхи сивӗ тӗксӗм ҫумӑр ҫумясӑр тӑман. _ Утӑ ку- 
пиҫене вӑл ш еллемен. 11ӗпетнӗ те ислетнӗ.

Ӑратлӑ ыйӑр-лашасем:

—  Есӗ, М ирун, х у ту сен е  т,асрах потш иват туса  
пӗтер те, утгар ман пата хӑнана,—тет Хветӗр  
Миххалт,, пад^ттине васкаса ҫурӑм ҫине ҫакса.—  
Арӑмна та илсе пыр.

Тепӗр сехетрен  йалканаш кӗн§т,елерӗ пуш анса 
йулат. П ӗр-икӗ сехет  маларах, ҫын сассипе хӑраса  
пытаннӑ тараккансем, татах урлӑ та пирлӗ 5 уп- 
калама пуҫлаҫҫӗ. П ӗрене хуш ш ин^и ш ӑр§ӑксем —  
те хурланса, те савӑнса, йуррисеке шӑрантарма 
тытӑнаҫҫӗ.

-Н. Пушкӗн

—  Ш ар-ш ар-ш ар!— кӗҫеннӗ. П уҫлӑх ӗҫнӗ вӑхӑтра 
вӗсем  выҫах тӑнӑ. Ҫ ӗрӗк утӑна халӗ те ҫийесш ӗн  
мар вӗсем . • _

Вӑт ку ҫавсем не котитсӑ: хуҫа тутӑ, выд)ӑхӗ—  
выҫӑ.

Ҫавӑнпа та П еш ш еххонӑва халӗ П еш ш еххотӑв  
темелле,

—  Мӗншӗн? Т)аплӑ ҫынӑн хуш аматне улӑш тарма  
шалиш!

—  Ех, сире, тӑнланман етеме! П еш ш еххотӑва  
ӑратла ӑйӑрсем ҫин§ен  антарса, ҫуранах витерен  
кӑларса йамалла. Ҫавӑнпа та ӑна П еш ш еххотӑв  
темелле.

— Аванах пулат ҫав!..

Намӑса пӗлмерӗ
<Фосфорйт> савӑтӗн§е ҫӗнйрен рапоББи пулма 

пынӑ колхоҫнӗксем хушшинБе ӗҫлесси йапӑх пынӑ 
пирки, хӑшпӗр колхоҫнӗксем темиҫе кун ӗҫлесенех  
шахтӑяа пӑрахса кайаҫҫҫӗ

Килт,ӗ, ш ӑрш ласа пӑхрӗ те, кайрӗ.

и



Воинӑв исопрепенийӗ
.,Тупиттӗл“ савӑтри иншенерсем Воинӑв й-ш 

исопреттеинсене пуриӑҫа кӗртесш ӗн мар.

Рапоъъи исопреттенийӗ. Тархасш ӑн ман йенелле  
питпех ҫавӑрӑнса тӑрӑрха.

Иншенер. М ӑйа ҫӑпан тухрӗ. Ҫ авӑрӑнаймастӑп.

Тӗлӗнмелле пыльӑк
Санаруйри шахтӑра питӗ пылБӑк. Фосфорит ти- 

йенӗ вакунеткӑсене тӗртсе кӑларакансем аран-аран, 
лаБакаллӑ кӳлӗ ҫинби пек, шапӑртатса ҫӳреҫҫӗ.

—  Кӳ пыл^ӑк урана ҫыпӑҫат те, савӑт атмини- 
стратси  пит-куҫне ҫы пӑҫмаст иккен.
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Токкумӗнтсем
Токумӗнтсем лайӑх илсе пыман пирки 
хӑш пӗр колхоссен§е ревиҫи тума 
питӗ хӗн.

кПиллӗкмӗш кун ларса аран-аран укҫа хисепне
ӑларсан , „Х ӗр л ӗ ҫӑл“ колхос ревиҫи претҫетатӗлӗ  

— ӑш ӗн§ӗ ӗҫӗн  вӗҫӗ курӑннипе х ӗп ӗр тесе— клат- 
товш-5икран, Т)^пук Ентрин^ен тырӑ йе.пле саллан- 
нине кӑтартакан ҫирӗп токум ентсем  ыйтрӗ.

О ртӗрсемпе распискӑсем кӗтсе тӑракан ревиҫи—  
токум ӗнтсем  вы рӑнне мамӑкланса ҫӗткеленнӗ хут 
листи '5ап ук  кӑсйин§ен тухсан — пӗр вӑхӑта ним 
калама пӗлм есӗр пӗр-пӗрин  _ҫи не пӑхса хытса 
кайрӗҫ. ^ы-аай^-йен тӗл ӗн се тӑрсан, ахӑрах вӗҫӗм- 
сӗр тӗлӗннин усси  ҫукне астуса , комиҫҫи претҫе- 
таттӗлӗ „ток ум ента“ аллине ты тса пӗр виҫӗ хут 
каллӗ-маллӗ ҫавӑркаласа хӑлхи §иккине темш ӗн  
хы ҫса ил^ӗ т е —хут ҫине тинкерсе пӑхрӗ. Мӗн пур 
хут  ҫин^и ҫы ру тарӑн ш ухӑш а йаракан пӑнҫӑсем- 
п е тулнӑ, Китай ҫы рулӑхне, курман пулсан та, аса 
килтерекен паллӑсем пе, ҫеклисем пе, п атак сем п е— 
пирвайхи йур ҫин§и х у р а  хур  йӗрӗсем  йевӗрлӗ 
тӗрленнӗ.

П алӑрнине 5 ейе куҫпа й ӗр л есе, палӑрманнине 
ш ухӑш па вӗҫне т у п са — ҫав „заключительный хле- 
боф ураж ны й балан с“ ҫи н §е  п р етҫетаттӗл  ак ҫак 
„статйасем" тӗл пул^ӗ. „6-м ӗш  ^ислара Улатимӗр 
Ващ укне виҫӗ зи тр е те виҫӗ •йӗрӗк ыраш панӑ.“

„ХунТ)ӑкамӑн ҫӑнӑх пӗтнӗ те, ырант,ен тесе  пӗр 
§ ӗ р е с  ҫӑнӑх и л § ӗ .“

„Л иска Й акку П авӑлне тӑранса пурӑнма пайан 
патӑм 3 пӑт та 13 к ӗрепенке те пӗр -5ӗ р ӗ к .“

„И д)уҫ И ванӗ ӗн ен е ҫитерм е ҫук т есе  5 пӑт 
тулӑ илсе к айр ӗ“ .

Унӑн айаккине 5 5 исла патне „тата пӗр пӑт“ 
тесе  ҫы рса хун ӑ.

,,П ретҫетатӗл  салмалӑх тесе ҫур пӑт тулӑ ҫӑнӑх 
ил-йӗ. Кӑна ҫырма хуш м арӗ те, ҫы р ас-ха“ .

„Й ем ел Иван Х усана кайма пӗр михӗ ты рӑ илсе 
кайр ӗ.“ Унтан айаларах: „хӑй каймзн та иккен“ 
т есе  кукӑркалантарса хунӑ.

„П улун Ҫ емйун пан^е песприсорны й лаш асем  
ҫӗр  каҫнӑ. Вӗсем ҫем йесен  аптранипе— каҫхине 
Пилун Ҫ емйунне пӗр м ихӗ сӗлӗ тулгарса патӑм.“

„Пайан Л )ава пы ^ӗ. Унпа Ухвине арӑмӗ патне... 
П ӗр пӑт ҫӑнӑх... Л ерелле пурне те туртса хунӑ. 
„'^истайа кайакансене 1 пӑт сӗл ӗ“— айаккине „пӗр 
пӑт мар 2 п ӑ т “ тесе  паллӑ тунӑ.

„26 -бислара Ид)мушкина кивҫен“... Унтан нимӗн 
те палӑрмаст .............................................................................

—  Т а...— т е с е  тӑсса х у й ӗ  комиҫҫи претҫетаттӗлӗ  
вулама паллӑраххине вуласа тухсан .— Кунти йу- 
м ахсем , халапсем  санш ӑн лайӑх пулсан та, пирӗн 
кӑмӑла тултараймаҫҫӗ.

—  Й епле йумахсем? Унта пурне те ҫырнӑ,..
—  П урне те кӑна мар, ы тлаш ш ине те  ҫырнӑ 

тӑр та ха унта... А н^ах.. — претҫетаттӗл вырӑнлӑ 
сӑм ах тӳп ай м асӑр—Ккӑм! ккӑм!— тесе ӳсӗр се ил^ӗ 
те татах ыйтрӗ. О твет илеймерӗ.

Аптранӑ претҫетатӗл  ҫакна илтсен каранташ 
вӗҫӗпе ӗнсине хы рса ил§ӗ, тарланӑ ҫ а м к и н е  _ала 
туп зн п е  сӑтӑрса вӑрӑммӑн сывласа йа^ӗ те, йӑвӑр 

3  ухӑш па килӗш нӗ пек пулса тарӑхнӑ саспа хушрӗ:
—  Тата пӗр пилӗк кун ларӑпӑрха тсп.

ЕЛЛИ Иех.



Выстӑвккӑ
Пайанхи кун Парски ш кулне а§асем  п ур те^ п ӗр  

килтен пухӑннӑ пек пӗр харӑс пуҫтарӑннӑ. Енер  
ут,Т)Итлӗ хамӑр пах^а ӗҫӗн  выстӑвккине тӑватпӑр  
тенине асран та йамаҫҫӗ.

—  Хӑҫан пуҫлатпӑрта, хӑҫан ,— кӑш кӑраҫҫӗ кӑна. 
Вӗрентекен И ӑкӑнат класа к ӗ§ ӗ . Ӑна хирӗҫ ат,а-

сем пурте:
—  Стравствуйте!— терӗҫ.
П ӗр Кирилкан Й ӑванӗ селпӳ §ӗлхипе кӑна, ҫӑ- 

йаветӑ!— терӗ.
—  Л охӑ, лохӑ лохӑ! лӑхӑлтатрӗҫ класри ат,асем.
—  Ш авлама §арӑнас пулат,— тер ӗ у-й^итлӗ. Иӑ- 

кӑнат, йасмӑк урапи  пек ҫӳҫне сулахай йенне уҫса .
—  Выстӑвккӑ! сӗрлерӗҫ ат,асем.
— Тӑватпӑр, халӑха пример парас пулат, мӗнле 

пирӗн шкул ҫӗнӗлле ӗҫленине, ӗҫ утарлӑ пытӑр, 
Пайан каҫ вад,Д)И котовӑ пултӑр, халӑх пирӗн ӗҫ 
ҫине пӑхса савӑнтӑр,—тесе хаваслантарт,ӗ а§асене.

П ах^а карти йантрат кӑна. Кишӗр кӑшман хӑ- 
йар авраш тараҫҫӗ а^асем .

—  Хӑвӑртрах!
—  П усӑкраххине уйрӑм...
Ан-йах ка§ак пӳрнерен пысӑкрах нимле кишӗр 

хӑйарта тупайм арӗҫ. Ҫапла пысӑкраххине шыра- 
ма хӑтланса кӑкламан ҫеҫке те йулмарӗ.

—  Кунпа ӑҫтан выстӑвккӑ пултӑр.
Вар хыпаласа кулмалли ҫех— терӗ. Прикатир 

Микихвӗр.
—  Тавай Кирула картине |,ӑм ар унта кишӗр, 

хӑйарсем пуп ҫанни пек— тер ӗ Микита йатли.
Й а§ӗҫ над^от, К ирулла картине.
Пӗр сймантра Кирула арӑмӗн хӑйарпа _кишӗр 

йӑранне пӗр ҫеҫке хӑварм и^^ен тӑпӑлтарса  
хут,ӗҫ. Карта карта мар, сикеҫҫӗ а§асем .

Пирӗн М икитта ахад)Те тӳлекрех утаканскер  
карта урлӑ каҫма та майне кӳрим арӗ— ҫатан карта 
йупи ун ҫур кӗпине хӑрах ҫаннипе пӗрле илсе йулт,ӗ.

—  Ш ӑнкӑр ш ӑнкӑр-р-р! класа 'йӗнет шӑнкӑрав.
—  М олотсы! Выстӑвккӑ майсӑр аван пул_а'г. 

Полккисене те тун ӑ—тер ӗ ан-^ах ыйӑхран тӑнӑ 
Йӑкӑнат

Камӑн кӗпе ҫӗтӗк?— терӗ кӗвенте йӑтнӑ хӗрарӑм . 
Ун-йен те пулмарӗ, М икита ҫине кӗвенте ухут- 

ланса та ил^йӗ.
—  У -у-у!— йӗреҫҫӗ а^ьасем.
Еп мар, П етӗр, еп м а р -М и к и т а п а  Трахвин, Епӗр  

мар... Ш ӑхӑра'г кӗвенте класа хирӗҫ. Кирилкан 
Йӑванӗ йӑтнӑ пӗр ҫӗклем вӑрлӑх хӑйар.

Кӑна К ирулла арӑмӗ пӗр тапкӑ тур ӗ ҫех.
—  П ротоккол!— кӑшкӑра'1' Й ӑкӑнат.
А^йасем пӑркин саланса пӗтрӗҫ. Елеккен Салтак  

хӑрах ури сырран, тепри ҫарран, йӑтнӑ хӑмла 
шу^-^и сыпӑлат а-васене.

— М ур ҫпектакӗлӗ сысна ш ӑтӑкне питӗрнӗ хӑ- 
мана а^йасем шкула сӗтӗр се килнӗ. Пӗр карташ  
паранка сысна кулли тунӑ.

—  Ей ҫӗр ҫӑттӑр пуҫна ку '^арусӑр а-йа-пӑ^асене.
—  Ҫав кирлӗ лайӑхрах...
— Еп мар П етӗр, еп мар— М икиттапа Трахвин  

епӗр мар...
Ҫапла пирӗн Йӑкӑнат ӗнтӗ практӗкӑпа теор и й е  

Ҫыхӑнтарса пырат. М аттур у-й-йитлӗ. Квалификат- 
сийӗ пысӑк. СО РО ККӖН .

‘Ьӗрьунсен пурнӑҫӗсеньен
Ка^ьака С овет пах-йине кӗрсе кайнӑ пулнӑ. Рап- 

корсем  С овет пах-вине кӗнӗ ка^йака ҫин-5ен ҫтена 
хаҫа^^ӗ ҫине статйа ҫырнӑ. Ҫавна вуласан, оппорт- 
тунисла сторӑш  пит хытӑ ҫилленсе кайнӑ. Ҫиллен- 
нипе унта ҫырнипе хирӗҫсе статйа ҫырнӑ.

—  Ка^ваки лайӑх, алла вӗреннӗскер, кӑмӑлӗ те 
унӑн аван. Ҫийӗн-йен тата пах§а ӗҫие тума вӑл 
пит ӑста, ҫп етс темелле. В ӗт_унӑн  та тӑранса пу- 
рӑнас килет, есӗр  хӑваласа кӑларса ӑна ҫӑкӑрсӑр  
хӑварасш ӑн. Ун пек каллӗ-маллӗ ш ухӑшламасӑр  
С овет пах^йин-ве ӗҫлекен ка^эака ҫин-^ен кирлӗ мар 
сӑм ахсем  калама йурамасг. Ҫилленме пултара'г вӑл 
апла,— тенӗ.

Пах-йзри рапо^й^исем сторӑш  каланине итлемен. 
Ка-эакана икӗ мӑйракин^йен тытсах пах^йаран хӑва- 
ласа кӑларнӑ. О ппортунисла сторӑш  халӗ те  ка-йа- 
кана совет пах-бине кӗртсе йэмалли майсем шыраса 
ҫ£рет, тет. Хӑйне пах^йэран уйӑрса йама такҫанах 
вӑхӑт ҫитнине пӗлмест, тет.

Упа утара кӗрсе кайнӑ та, тар йухтарсах пыл 
пухма тытӑннӑ. Утарти рапо^а-йисемпе вӗлле хур- 
■р,ӗсем хӑйсен вӑйӗсене пӗрлеш тернӗ те упана хӑ- 
валама тытӑннӑ. Тахӑш ӗ каланӑ:

—  Т ӑхтӑрха, йулташ сем,— тен ӗ.— Ан тивӗр ӗҫ-хуен 
кайӑка. П ире пурӗ-пӗрех пылне кирек ӑҫтан илсен 
т е — хӑт вӗллерен, хӑт утартан, тенӗ. -

Рапо^й^йисем унӑн халапне итлемен. Упана сенӗк- 
пе ти рсех  утартан хӑваласа кӑларнӑ.

Тилӗ кайӑк-кӗш ӗк картине кӗрсе кайнӑ та, хӑйӗн  
йурӑхсӑр ӗҫне тума тытӑннӑ.

Тилле ты таҫҫӗ.
—  Ҫук ман кунта айӑп!— тенӗ ти лӗ.— Е пӗ кунта 

сӑтӑр тума килмен. Тен еп ӗ халӗ урӑхланса кай- 
нӑ— ӗлӗкхи кайӑк-кӗш ӗк ты тас йӑлана пӑрахнӑ. 
Тен епӗ сирӗнпе хурӑнташ ланма, пӗр пулса ӗҫлеме  
килнӗ. Ҫавӑнпа тивм елле мар мана, хаваслансах  
йышӑнмалла, тенӗ.

11ӗр ухм ах кайӑкӗ, тилӗ йӑлӑннине кура, ӑна 
хӗрхеннӗ.

—  5 з н а х  та, йулташ сем,— тенӗ вӑл—П ирӗн ҫын 
пулма пултарат ку. П ӑхӑрха— тути ҫин-йе ун ӑ :1 
кайӑк-кӗш ӗк тӗкӗ хы тах палӑрмаст. Кӑшт палӑ- 
рат те, унш ӑн нимех те мар, тенӗ.

Ы ттисем ӑна итлемен. Тилле тытнӑ та, кӗлетка 
ӑш не пуҫӗпех хупса хӑварнӑ. Н.

Иккассин]^е. Иккасси партйаБейккинъе (Ш уп р). 
9  комунис, 8  кӑнтитат 2  екҫемп%ар 
«Правтӑ» ҫеҫ ҫырӑнса илеҫҫӗ. Хӑш ӗ- 
сем пуштӑ акенствине пырсан, хаҫат- 
сене куриБ^Бен илсе §ик еҫҫӗ.

—  Сирӗн йа-вейккӑри ком униссем  хаҫат-ш ур- 
налсем нумай илеҫҫи?

—  И леҫҫӗ.
—  «Правда» ҫак уйӑхш ӑн м иҫе екҫемпд^ар ҫы- 

рӑнса илнӗ?
— Ҫырӑнса илмеҫҫӗ вӗсем?
—  ?!
—  Пуш тӑ акӗнствине пырса кури-б^ьен ил_се 'ьи- 

кеҫҫӗ. Мӗҫҫи.
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Пускапишӗн..^
ЙетСрне атмпайӗн милитсиоерӗ Сморо- 

тннӑв, районра ҫӳренӗ вӑхӑтра, хырӑмӗ 
хытӑ выҫнипе, пӗр татӑк хыт ҫӑккӑршӑн 
та тем Бул укҫа щеллемен, ан§ах ун пек 
пурйӑҫ ӑйа йӑлӑхтарнӑ. Унӑн хытнӑ ҫӑк- 
кӑр мар, тутлӑрах апатсем йӳйӗ хакпа, 
не ахалех ҫийесси килнӗ. Ҫ ийесси килнӗ 
те, ун ҫинБен хытӑрах шутлама тытӑннӑ. 
Й урӗ. Шыракан тупатех—теҫҫӗ ваттисем. 
Сморотинӑв та ҫавӑн пекех. Вӑл 2-мӗш 
И рҫери Икнатйӗвӑ Матренӑпа П ускапипе 
паллашат. Тин вара тутлӑ апатсем пӗр 
укҫасӑрах тупат.

Кашни каҫ йевӗрлех Сморогинӑв унта 
— кашни каҫах сӑра—ереке, ҫу  ҫӑмарта 
сӗтел ҫин§е. Вӑт пурнӑҫ!..

Й у р ӗ х а .. Паллашакансем палашБӑр! 
Тутлӑ апат ҫийекенсем те ҫиББӗр, пирӗн  
унпа ӗҫ ҫук таха, ан§ах епӗр урӑххи ҫин- 
Бен калаҫасшӑнха.

Итлӗр! 2-мӗш И рҫе шкулӗн хӑма ку- 
ппнБен хӑмас1 м нумай ҫухалнӑ. Ш кул 
пуҫлӑхӗпе, шко-Бнӑй совет Бленӗсем ҫи- 
йӗнБех сиснӗ пирки, ухтару туса ҫухал- 
нӑ хӑмасене пурне те тупнӑ. Хӑмисене 
йӑтаканӗсем: Сморотинӑвӑн пускамӗш ӗ

— Икнатйӗвӗ Мат])енӑ, Йарфенав, Ҫите.1 - 
тсӑв К ортей, Ҫителтсӑв Ваҫҫили.

Шкул совсБӗ хӑмисене тупат те, акт 
ҫырса сут аллине парат. Хыҫҫӑн кклсе 
ҫлетстви туса карӗ.

А нбзх ку ӗҫ  пуҫланат. Сморотинӑв ал- 
лине ленкет те, Сморотинӑвӑп капӑр 
портфелӗнБе пытанса пурӑнат.

— М ӗнлеха апла? К у ӗҫ ытлах та шут- 
латтарат. Кзмаха айӑплас? Пускапийа 
айӑп..ас— тутлӑ апатсем шывпа йухса ка- 
йаҫҫӗ, ыттисене айӑплас— вӗсем каллех 
пускилсем, вӗсемпе хирӗҫсен  те май ки- 
лес ҫук, ҫитменнине вӗсем патӗнБе хӑ- 
мисене те нумай тупман.

Ъ истийех аптрамалла. Н у йурӗ. Тутлӑ 
апатсене хам ҫӑвартан кӑларса пӑрахам 
мар. Тавай ку ӗҫе пӗтермелле тӑвас... 
П ӗтерес. Пӑҫлантӑр... Тутлӑ апатсем та- 
тах та пӑсланББӑр. ь ҫ  ҫавӑнпа пӗтет. Йу- 
лашкинБен шкул пуҫлӑхӗ аллнне ҫакӑн 
пек постановлени ҫекленет, постановле- 
нинБе ҫапла ҫырнисем пур.

...Выше означенные гр-не 
соверш или Н0 умышленно, т. к. 
им ущ ество обозначенное я вляет- 
ся безсоответствую щ его надзора 
а поэтом у кто одну доску, кто

кто ӑ корбулпйь! вӑЯлй В 
свое пользованив видя нет ох- 
раны. Из составленного акта 
оценки стоимость материала на 
12 руб. 25 коп.

Усматривая из изложенного 
Отсутствие признаков уголовно 
наказуемого деяния, руковод- 
ствуясь ст. 95, УК ПОСТА- 
НОВИЛ:
Д анное дело в дальнейше.ч 
расследованию не подлежит...

Сморотинӑвшӑн савӑнӑҫ. Ха% каллех 
Сморотинӑв хырӑмне тутлӑ апатсем кӗр- 
се вырнаҫаҫҫӗ. АнБах постановленин§и 
пӗр сӑмахӗ те б§н мар.

Шкул хӑмисене пӗрмайах сторӑш хурал- 
ласа тӑнӑ. Пӗр хӑмине те кӑнтӑрла илсе 
кайман каҫпа ӗҫленӗ. Пур те вӑрланӑхӑ- 
масене пытарса хунӑ.

Актӑ тӑрӑх пур хӑмасен хакӗ 25т. те 25п 
пулнӑ. Сморотинӑв тутлӑ апатсем ҫисе 
улш ӑнса кайнӑ. Тутлӑ апатсем ҫинипех, 
тата кулаксем патӗнБе ӗҫсе  пурӑннипе 
Бирлесе кайнӑ. Унӑн Бирӗ урӑхла ҫынсен 
пек емел ӗҫнипех йусанмаст. Ун пекки- 
сене йусанмалли ҫурта леҫсен те йура 
малла. П. Ахтуй.

Колхос такмакӗсем
П етӗр пӗлтӗр пит кахал^^ӗ,
Е ҫр е пулнӑ йапӑх:
Й аланах хӑй йӑнӑш ат5 ӗ:
— Ой вилетӗп, халӑх.

Ӗҫе тухсан йелӗ-йелӗ  
И р тер ет5 ӗ кун.
— „П урпӗр параҫ ыран... сӗлӗ... 
Х уйхӑ ҫу5 кӗ ун.

Кӑҫал акӑ, ш ерем ет,
Й ӑлт улш ӑннӑ П етӗр.
Аллин5 е ун ӗҫ вӗрет.
Ҫук, ку— вӑл мар, тейӗр.

Ҫ телш ^ӗнӑ колхосра  
Ҫӑкӑр пекех кирлӗ.

К ахалсене ҫунтарма  
Вӑл пултарат вирлӗ.

Ҫ ӳрем естпӗр 'йиркӳне,
Хафхи пурнӑҫ урӑх.
Аркататпӑр тӗнсене—

П уйансемш ӗн турӑ.
С ухапуҫӗ ахлатса 

Вилсе выртрӗ.
Й ӑрансене аркатса  
Трактӑр '5упрӗ.

Кулак лекнӗ колхоса,
Вӑл тӑвасшӑн сӑтӑр.
Х атӗрлерха васкаса
Х ӗртнӗ тимӗр ш ӑпӑр. ТУРТУШ  ВЕН И .

Ку/ьтестафет йӗрӗпе.
Ш упашкарти метитсинӑ рапфакӗн атминнстрат- 

сийӗ „метитсинӑна" „наисуҫах" пӗлет, ан^йах „санми- 
нимум" мӗнне словар ҫине пӑхмасӑр та пӗлейм ест. 
С тутентсем  ваД)Д)И кроватсем  туйанма кирлине ас- 
ве те тытмаст. С тутентсем  халӗ те сив урайӗн^эех 
тусад ҫин^^е йӑваланса ҫы вӑраҫҫӗ. М етрапф ак ат- 
м инистратсине „санминим ум ” ҫин^аен ҫырнӑ кӗне- 
ке илсе памалла. Памалла та памалла... сӑм саран  
та памалла... руввӑ аврипе... вӑратас ш ухӑш па...

( 5 ӗ к е ҫ  пӗлтерни тӑрӑх ҫырнӑ).

Ъӑваш  Отар (М ароплӑҫ, Ҫвеникӑв районӗ) шкулӗ 
а^йисем вар ыратнипе аптранӑ, мӗнш ӗн тесен  вӗсе- 
п е ирхи апатра ш ӑрш лӑ аш ҫитернӗ. В ӑйпах ҫи- 
тер н ӗ. У^йиттӗл вӗсене: ҫак аш а ҫийесш ӗн марри- 
с ен е  ҫписка кӗртсе, аш ш ӗсене раскула^ӗт тӑватпӑр  
тен ӗ. А^йасем йӗреҫҫӗ, ҫийеҫҫӗ, „куд^тестафеттӑ йаш- 
ки“ к ӳп еҫҫӗ . Йашка аван, йашка хуҫи н е п уҫӗ  мӗ- 
нӗпех йӗплӗ ҫӑмах йашки ӑш не '^иксе кӑларсан та- 
та аванрах. (Й ӗи пӗлтернӗ тӑрӑх ҫырнӑ).

Мӗнлэ пуҫпа ӗҫлеҫҫӗ-ши?
Н ауккӑпа технӗккӑ вӑйланса пынӑ май М-Сӗн- 

тӗрти пуш тӑ та темле 'йӗлхепе ӗҫл е пуҫларӗ.
Ҫ ентапӗрӗн Ю-мӗшӗн^^е Н урӑсран Мӑщсӗнтӗре 

8 сехет  каҫхипе 9 сӑмахлӑ телекраммӑ РӖК йа^ӗ- 
пе п ер се ҫитнӗ. Телекрамне кам ҫырса илни паллӑ 
мар, ахалех килнӗ пулас:

Б-Сунды р РИ К  За игуллгору колкота прес 
тупно задерж ивать коргиинаты Горело_

Йа-5ӗ паллах, пире валли, мӗк ҫуннэте Нурӑс 
те телекрам илекенин ӑш ӗ ҫуна'г. Н урӑсран ыйтса 
пӗлес^йӗ, хамӑр '^ӗлхепе куҫарсан аван^йӗ.

И. Пойккӗя.

^унне те парӗ.
—  А-ах, пирӗн  

парӗ
кукки ерех  тесен — -йунне те

—  Вӑл мӗн. Вӑт, Ҫ ӗрпӳ районӗн^йи 2-мӗш_ Вар' 
манкасра пурӑнакан леҫник С ы ссойӗв Йӑван — 
пара^гтӗк парат. Вӑл, хӑйӗн пӗртен пӗр ер ех  ашнс 
пугнӑ 5 унне ҫеҫ м ар —хӑйсен  йалӗсене 1400 тӑват- 
кӑл -балӑш лаптӑклӑ вӑрман утине панӑ. Ивван.



Сатани манӑн ҫакӑ:

,,Капкӑн“
тирашӗ 15 пин пулмалла!

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

„Капкӑн“ хакӗ йӳнӗрен те йӳн- 
нине кашни хут пӗлекенех пӗл- 
термелле.

Ҫулталӑка— 1 тенкӗ те 20 пус, 
ҫурҫуллӑха— 60 пус, 3 уйӑха—  
20 пус.

Пурте „Капкӑн“
илме ^ерете!

ТӲРЛЕТНИ. „Капкӑнӑн" 14-мӗш номӗрӗнъе пиъетленнӗ „Луҫӗпе вӗҫӗ'‘ фелйеттон ҫинъе 
ҫырни пӗтӗмӗшпех тӗрӗс лулман. Ӑна автӑрӗ тӗплӗн пӗлмесӗр дырнӑ.
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Тӗньери рево^ьутси патне I
РОТТАВ ӳкерБӗкӗ ’

Тӗреклетнӗ шпалсем тарах*


