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кАпкЛн

йурӑхсӑр втвмсвм:—Мӗншӗнха ,Капкӑн5 хӑйӗн оӗнҫул йӑнӗпе тухакан номӗрӗн 1-мӗш
страиитсинех кӗртсе хтаӗха пире.

Вӑовн^вн пбри: павернӑ, „Капкӑн" кӑҫал та пирӗнге вирлӗн кӗрешсе’  пырасшӑн пулмалла. 
2.мӗш прлӗкҫуллах^ен пӗтересшӗн пу^ха пире,*;;



Тӗлӗнтермӗш с тр о и ттӗ л с е м
Стронттӗлсеи патяе ҫут ҫавтахЗв ҫннв куҫ аВбЕ 

п&хна йурахавая враштанин, оппорттуввсха тунлавяЯ- 
окер, пырса тӑвӑ та виле ҫвн^н ҫӑхан пев кӑранвлат- 
на тытӑввЯ,

— Мӗяшӗвха есӗр ҫав тврн вӑ1а хуроа ӗҫлетӗр? 
Пурӑлӗрвх вимӗн те тухмаот онрӗн ӗҫрен— вурӑрха ак. 
ПЯряхӑо, ухиахстм! План сирӗн пурвЯҫа кӗмеллеек»р 
мар. Ну тума пулӗшн вара есӗр тума пуҫданЯ пев 
ҫурт—вирпӗ^еисен те кнрлӗ таран ҫув пулнӑ вЯхЯтра? 
СывлЯшран тЯваВмӑр вӗт1—тевӗ.

— Кврпӗ^дае пама ийта^,—теое вулса ЯанЯ вӑна 
илтс«н строиттӗлсем.— Ан хӑра, вирпӗдисем тупӑнӗҫ!

Кираӗдисем дӑнах та вирлӗ таран тупӑнвЯ. Квр- 
пӗд санӑтне тӑвассияе те шутдаса хунӑ пулнЯ пхан 
тЯрӑх строиттӗлсем.

— Ну авда пултӑрха, вирпӗдӗсем ҫителӗклӗ теВӗ 
пӗр, анвах д^рӗ тавар ҫукҫкеха сврӗв?—-тенӗ хаВхн 
дарӑвма пӗдиен оппорттувис.

Оапортгунис йӑх йӑх-й1х кудса тӑнӑ в”сввден.
—  "Ҫӗрӗ таварв ҫук! Тупата турӑшӑя та ҫув! Ка- 

ларӑмвҫ малтанах сире—пган пурвӑҫа кӗмеллесвер 
мар тесе!

Авдах тӗлӗнтэрмӗш отроигтӗлсен дӗрӗ таварӗ те 
тупӑввя ҫвйӗвдех. План йадхуҫалӑхве колхектввлӑ ви- 
кӗс ҫвнде ӳстересойне те шута илсе хунӑ пулнӑ мӗн.

Опсорттуввс вадлех хайаррӑн хавасдаввӑ.
— Хӑ! Телӗнтертӗмӗр терӗҫ пу% мана. А плавӗ пу- 

рӗпӗрех пурвӑҫа кӗмедлегкер мар. Еирлӗ йапалвсене 
тупса ҫитервсое ҫитереҫҫӗ те, авдах ҫынӗсем вирлӗҫке.

Квтӑр кирлВ. А вЯтӑрсвм ҫук. АвЯ пулдВ сирв пдаа! 
ХаВаррӑн жаваславвине ташламах тмтӑннЯ онпорт-

тунио. -
— А вагЯрсем хӑйсен ҫув! КатӑрВсем ҫув! Мҫленн

ахалех пВтет!
Аадах ватӑрВсем те пырса тулнЯ. ПланвВоем ҫин- 

ден те малтанах шухӑшласа хувӑ пулаӑ.
Оапорттувно вӑтаннӑ пек пулнӑ. Андах ҫийВндех 

хӑйве хӑй хусватоа каллех мӑшкӑдао шухӑшпала ыйту 
павӑ строиттблоанв.

— КалЯрха мана тархасшЯн: миҫе ҫулта туса пВтермв 
шутлавӑ еобр хӑвӑр плана?

— Паддӑ ӗнтӗ: пилӗк ҫулта.
— Пилӗ* ҫулга? Апла, апла. А миҫв ҫудта ӑна 

тултарса хума пултӑратӑр?

— Тӑватӑ ҫулта. Кӑҫалхи йулашви ҫул пула! ӗнтВ...
—  Т ӑ в & т ӑ  ҫулта?—вӑтаннЯ пев пулаӑ каллех оп 

поргтунис, андах ҫийӗвдех ҫийелле тухнӑ ҫын пев сао 
сина хӑпартса хи^Вҫ тавӑрса хуиӑ:

— Каларӑмиҫ епӗ свре, плана пилӗк ҫудта тултарай 
мастӑр тесе—еиӗ кадавӑ пек иулдӗ те хадӗ. Пӗр ҫул 
талӑкдӑк йӑвӑш пулвӑ сирӗн идан.

П у р н ӑ ҫ а  в ӗ м е л л в с Е в р  пулман 
вӑд сирӗн. Каларӑм сире пурнӑҫа вӗмелдескер мар 
тесв, епӗ каланӑ певвх пулдӗ! Пӗр ҫулталӑвлӑх 
йӑвӑшвӑ.

Строиттӗлсем лохӑл-лохӑл! вулоа йанӑ. Иудашки 
ҫулӑн планве срукденех тултарса пӗтерес шухӑшаа 
тата ытларах хӗрӳленсе ӗҫлеме тытӑввӑ.

Хӗрӳллӗн шавкависем илтӗнеҫҫӗ. План срувденех 
туль!

Пурте лекрӗҫ иан алла I I I

Тупса оырасддВ то.дкки 
Вара ‘падӑттӑн мава.

(„Ҫерпийанккӑ“ кӗввипе палалайккӑпа йе купӑспа тухса йурламалли 
йурӑ. Хӗрлӗ^утай пурнӑҫӗн^ен илсе сырнӑ).

Итлӗр, савнӑ тусӑмӑрсен! 
Итлӗр пврӗн ҫак сасоа. 
Пӗр сӑиах та ус кӳнесӗр 
Кайнӗ сывлӑша васса.

Лавӑн давӑн йӑтӑвса* 
Кайӗҫ, тейӗҫ пудӗ-ха...

Хатӗрлетпӗр вӑрманае тв 
Пит утаржӑ кварттӑлта 
Виҫҫӗмӗшне—тулнйманЕв- 
Анӑртупа тваттӑра!

Трам-трам трнттатта 
„Аолӑ пуҫлӑ ӗҫлеквн те, 
Ват ӗве пек ӗҫекен те 
Пурте тухӗҫ ҫакӑнта.

Пуҫ мвыисӗр Райсойуоӗ 
Внҫ суи укҫа тытайиао^, 
Тавар йанӑ Тӗ.сойусӗ 
Тӳдесе те идейист. 
Трай-трай римппанпай. 
Тӳлемеотӗн ҫаплкх пай?

Ай, ай, ан йулах,
'§сйе твлӗ пек кулак. 
Хӑвэрмастпӑр сава та 
Карвӑ сана таната 
Йывӑҫ касиа дуп, васка.

Иалсоветӑя ҫевсисем 
Хӳре уовӑ ҫӗрелле, 
ПрҫотЕтлӗ тенисем 
Лдашлавӑ темедле.
Трам тран тарамграй— 
Еҫ йусавмӗ вапла ыай, 
Иевсӗм, Иеккӗм прив»твр, 
Ҫывӑратӑн кашни вр. 
Еҫсем надар, тетӗя ху?

Увҫв тенкӗ пухассин, 
Ҫкри ҫуккӑ та кассин. 
Аҫга пухас-ха укҫа?

Пурӑнатри? ~ Аатранастпӑр,- 
Тетӗ пирӗн столовой,
(Апат ҫвнден шарлаыас та) 
— '§вй ӗҫмвшвӗн ойойоооЯ!

Тахҫанпа хатӗрлетпӗр 
Патшадӑха ҫӗрудми.
Хӑшпӗр ҪИК сем ху¥ пӗр 

дентнӗр 
Леҫтерменҫке, йал кудлн!

Охотвӗвсен тв сойусӗ 
Еӗрхи вӑрӑм каҫсенде, 
Мивтер ҫинде оуҫӗ вуҫб. 
Нашаттырддӗ сӑмсвнден.

Ах, ставканӗ ҫукӗҫке, 
Ӗҫмесӗрех кайӑнҫке,— 
Потрепсойус ун йенне 
Ҫурӑмаа та пЯхнаҫ те, 
'§ейвӗвренех ӗҫӗрҫке.

«Осоххм* Райсоветве 
Ернв шырӑн хунарпа. 
Йумӑҫра, твт, йусан»¥ тет. 
Куҫне вӗнӗ мӗн арна.

„ря-трам йернпея, 
'Гвмен ч:*рти хӗрипен— 
ҪХЯЙЕв хӑйвх шЯвӑвса*

Аай, пӑрӗ шЯнвӑҫвв! 
Ааай йурӗ ҫувӑҫве! 
Лҫтан йӗлтӗр йв во^кви

Мӗн йӗреттӗр шӑга воӗр, 
Тбрлӗ-тӗрдӗ сойуссем?
Кадама ҫув надар ӗҫРр 
Хулхушшивде пуҫусвн! 
Пуҫӑрсене влӗр увтан, 
Куҫӑрсенпе пӑхӑр кувта, 
Пудоа пынӑ прорывсене 
Тытса ҫулЯр ӗнсесеьден. 
ХЯвӑрхлӑхпа—мадалда!

П. С^^фвнкв.



ПӗдРк ҫнн вӑл Еаркҫӑм ЙӑБ&нккн. Тен ӑна амӑшех, 
оахалтармх ҫвгсӑ кнрхб пултЯр тбс>, пӗдбккӗ туяЯ, те 
Иӑвавхкана хукамаКоен баеввӗ ҫук Мввкуд турах ҫЯ- 
пата кж1ӑаӗ*б«вӗрхӗрех прм а «пидленӗ».

Тет, тетсвм—тЯрӑх калаҫса вайнӑаӑрха: пурабрех 
Иӑвавка ҫӑаата валӑаӗ пушшб андах. Есар те, вуха* 
кан йулташоем, Иав&нквана: ку пӗдӗв ҫын, ырҫын 
сӑмси увтан пысӑврах,—тесе тврвесех ан тӑкӑр. Воа> 
дв, унӑн сӑмся айӗвде када пӳрви сыппи майлӑрах 
сухал татки уоои те пур, икб ури та , ҫӑмха пвк хӗр> 
оен ҫвнв мӑдлатса пӑхакав куҫ<«, Крахвнне ннкен ух- 
вадб пек куккӑр алли ҫув теттӗр-в?

Пурах увӑн ҫавталхв пнллевб ааЗӗоен, ытлашши- 
пех пур та, халӗ ун ҫинден ҫырмӑпӑрка.

Е^ӗ |ырма пуҫланӑ хура, кукша Йӑвавкка, талейдӗ 
хӑхӑтсеаден пӗривде ҫутӑ тӗндеве ҫуралса курнӑ. Ҫу- 
ралнӑ, ҫуралнӑскер маҫаксен йӑлипе кулнӑ, вӑвапиве 
хнҫнӑ, ҫитӗннӗ. Андвх, стоо!... Иӑваакка ҫкрӗмре шӑа 
(игбяне дарӑЕиӑ.

— Хе-хе-хе! — Иӑванкка ывӑдӑн, мудун ҫӑпатн 
пысӑкӗш андах пултӑн тем,—шӑлкаланӑ ӑна ашшӗ, пу- 
каЕияе тыткаларӑ пек ҫавӑркаласа.

— Иурӗ, ывӑлӑм, пӗдӗккӗ тесв хӗрсем тирхесех 
тӑмӗҫха, укҫа пурҫке пирбн, ҫынсене маххӑ парса ан 
ҫӳре!...

Кувсем хыҫҫӑн кунсем, ҫулсем хыҫҫӑн ҫулсем сарӑ 
хӗрсем кадда тарса пӗтвб пек нрте пуҫласав, Иӑван- 
кан дбри тӳсейиев:—Атте,—тевӗ вӑл,—авланса пЯхаи 
еп пӗрре, ҫыЕсен цяоем ав тавъ^ах авландӗҫ 

^  — Хе хе хе!—кулнӑ ашшӗ Иӑвааккааа адашлаоа,
—авлан еппив!...

Хӗрне ҫураҫнӑ, даплЯ туй: пыллӑ сӑрапӑх, Ухливан 
мудин кадаки ш к ҫухӑракан туй арӑмсемпех, Иӑвая- 
кана арӑмӗсе ҫурхи дбдек пек савӑнса пурйнма пӗр- 
лештернб.

— Иӑвавкка, —  тевӗ ашшӗ ирхине,— авлантӑв, 
адаллӑ падаллӑ пултӑн, сут тума пуҫлатӑн пу^!.

Ҫавӑнтан вара епӗ ҫырас ӗҫ пуҫланса кайнӑ.

нуклашка ҫухалдб кӑна. Ҫухӑрдӗ та удӗпв махалха 
йурттардӗ.

— Е е, кусеы ЙЯваяккн хухана тавзр кӳиа к«р1 
пу.%-ӗҫ—х&йар пӗк ведеке оӑивияв шӑлса Ца- 
вӑл, Хункка йенке ҫаврӑнса,—тем еутЯ туна шутл&аЯ 
пек калаҫаддӗҫ...

Ҫутӑ ир, ҫут хӗвел хитре хӗр пек ҫемҫвн пӑхоа 
тбвденв савнӑ. Ьӑвӑҫсем куҫлӑхсӑрах пудин те, тавра- 
налда хуҫӗсеве дарсах пӑхвӑ. Ҫавӑя пек хаваслӑ вр 

V МакаркБН мудия ула йыгтн тапалавса вӗрнӗ, Миха^ба 
старикӗя хурӗсвм ҫул ҫивден: капӑл, капӑл!... туса 
ҫырианалла п:>рӑвБӑ.

НО о-о-о! Кӑвапувтан пӑта ҫапвӑ пек, мӗн аран 
такалла свккелев!—-паитлаттардӗ дашиве И&ванкка. 
Лашийӗ ҫырманадла хӳри айне вӗри вутпуҫҫн хувӑ 
пвх ӗрӗлрӗ. Удб йуршӑ ҫем урапи шатӑр р-р шатӑр- 
тжта!'.

— Хумкла, Хумкка, ав тыт, Ҫитӑр муҫин у |ӗ  
тара1?,—арҫуриллв ҫухӑрса йадӗ Коп^ак Иавалӗ,

— Тыг, тыг ара тардӗ вӗт!..
— Е^ӗ ху уаӑте пек маткуна тыт, вӑлтардӗ пуф,— 

шӑна пек ҫивҫе сассвпе урапа пуҫӗнде дароа пыраклн

Пярбн ИӑваЕКка, хЯй ӗҫне пуҫарнЯ: лартиЯ дапкж, 
кӳвӗ тавар, куатса пудоа тӑяЯ. Иал ҫывниоем ӑна: 
Иван Ҫит&рд, пӗр ернелӗхе кӗтетӗн пу^,—йя татах:— 
кӑвас ӗҫие пыроамддӗ,—тесе йӑлӑзнӑ.

Иӑваккка ха:д йалта ҫын пулвӑ, укҫасене алтЯрпа 
ввҫме вӗренБНӗ, аурвЯҫяе пуп каланЯ «рай» йеаӗрл!- 
рех тума тӑрӑшнӑ.

— Иӑван, кӑшт ҫывӑрсамддӗ,—йӑлӑнвӑ ӑна ҫмрла 
пЕТлӗ арӑмӗ.

Г— Е е-е, вӗриҫлен ҫӑаати, ху ҫывӑр!—пант- 
даттарвӑ арӑннеайакран.

— Кукша пуҫсем, ҫара ҫерҫи, кукша Мӑкӗте,—тесв 
ыӑшкӑлаиа вӗревнб пурва хиле духӑвсеяде Иӑванкка.

Пурнӑҫ урзпи нзлалза, сикквпв квсревтерсе ны- 
нӑҫемӗн вурнӑҫӑн ҫӗгӗ урапи ҫннде Иӑванкка тӳоов 
пыраймав. Хытӑ ҫиллеяӗ, дӗтретвӗ ӑва ҫак урапа.

—  Хӗсеҫҫӗ,— пӗрӗхтврсе кӑлардӗ, пӗр ирхаве сӳрхӳ 
оасӑ.

— Хӗсеҫҫӗ, вӑт и вое, ей матяа!—ҫулӑрма ӗлкӗр- 
нӗ дӗрес тӗпб пек хартгусне тӑхӑаса,—укҫана пуҫгар, 
тграс!...

—  Ара, пуҫтариалла пудсан пуҫтарас!,..
Укҫине пуҫтарнӑ, хитре маткипв таҫта катана,ка- 

тана, кил ҫуртнв пӑрахса тухса тарвӑ. Тен ку вЯхӑт- 
ра. вӑл кидӗ йенве ҫаврӑвса кзрттупне андах оуддӗ-н 
тев? Тен ҫкврӑвоа та пӑхмарӗ и твв?

Енлӗвден тухса тарвӑ Иӑванкка, пӑйан кун та 
вртен пуҫласа ккҫденех хула урамӗсем тӑрӑх утрб.— 
К Х'Хӑа! ӳсӗркелет вӑд кашни лнтререх тумлавнӑ 
ҫынва куриассӗренех.

Иӑванкка дӑнах та дылай утрб Пӗрре; Соаор тӑвӗ 
ҫйнв улӑхса, Ш1<кӗр хула ҫияе кадаха куп&стана пӑхнӑ 
пек пӑхгӗ, тесӗре: Атӑлӑн сыттӑи йенди ҫӳлӗ сӑрдӗн- 
ден деш йевди Йӑлам, куҫа йӑмӑхтарыан айлӑм ҫиве 
пйхса тӗрлӗрсв тӑдӗ. Тем&с тыгрб, йулашкян^ен:— ка- 
йао, Ӗҫ пиршинМ...

Есир кувта Иӑванккана,—ухмаха йернб, ҫапӑнпа 
НЕҫта кайма пӗливот,—тесе ан калӑр. Уяӑя пуҫӗнде 
мӗа вы:̂ Ъ!<¥, ӑна пӗлеттӗр в?

Вӑл ҫигсе кб-ӗ ҫӗре пиршӑра пӗр-икӗ ҫ лн ҫвҫ,тата 
Иӑванкхан арӑмӗ, картари оурӑхсем пек пухӑнкалаоа 
тӑраҫҫӗ,

Ӗҫ пуҫландӗ.
—  Кам кирпӗд савӑтне ӗҫлвме кайа!',—пӑшӑлтата! 

оӗтел хушшввде.
Ш зр ! свкрӗ Иӑванлка. Хӑйне купардаран пбр 

нивугра оалӑрҫӗр адлӑ йӗппе, нкӗ-виҫӗ хутдиксе ихвӗ



пех ]уйрб. Шарт, сварб татах. Увтвн, дӗдлвве гахвм 
сӳс ввБтрава ҫыхса лартвӑ вевг-е-е-етш хайасшӑн,— 
арав некерхеЕсе калама блкӗрдб.

—  Хутсем пур и?
—  Ара пур, птр,—кӑп кӑхарса тыттардб хут татки.
Ӗҫ майлавдб. Ӗҫ пыллӑ сӑра с р а л  тӑрӑх йухнӑ

пек йухрб. Мӗн теттӗр, Иӑвавккапа матки:—епӗр пат- 
раксе»', кӗтӳ кӗтвӗ, пуйан патӗвде тарҫӑра тӑвӑ,—те- 
келесе кераӗд савӑдӗ йевеллеутвӑ. Мӗн теттӗр, Иӑвавк- 
ка П1>йьшан: ,кувта Мӗкӗте», «ҫара ҫерҫи*, текен 
Иӑвавкка мар, пайан кун вӑх урӑх Иӑваакка. Астӑ- 
ваттӑри, вӑд пайан раподди вӗт!

Хисеплӗ вудакаЕсем, мьБӑн шӑхдвд туна йурӑхдӑ 
тӑн йеьӗрлӗ мвме свуе Иӑвавкка шухӑшӗае падлашт- 
харма пудтарайнарӗ. Те савӑвдб вӑд ҫак федйетюна 
ҫырвӑ май. Тӗлӗнетӗп!

Иӗвавккан пяршӑран тухни вкӗ сехет те вртмен 
пудӗ, Бӑл кирпӗд савӑтвеллв патлаттарса пыра¥ халӗ те.

— Мӗн шухӑшларӗ ши, Иӑвавкк»?—теттӗр ӗнтӗ 
есӗр. Мӗн шухӑшлатӑр вӑл. Акӑ мӗн шухӑшарӗ:

—  Так, т#к, так,—хыҫса илдӗ пуҫве,—савӑтра, ӗҫ- 
деп, свад^ӑт утарнӗк пулӑп, унтан вытвишеви, у-ух, 
кайрӗ ӗ!...

Кӑпхӑрт, такӑнса ӳкрӗ ҫак шухӑшсемпех. Ури та- 
кӑвнӑ пулия те, ӑна та асӑрх.тмасӑр: у ух, кайрИ— 
ҫухӑрса йадӗ ҫӗрте выртаканскер.

— Потюм,— тӗллӗрӗҫамки тӗлне шӗвӗр пӳрвипе,— 
киле кайас та леш кӑнуввс Петука, рас!— йалсовет 
претҫетатгӗлне, тв*!—хуҫлатоа худӗ пӳрвиве,— колхос 
Микулвве, три типстетӗп.—Ешдотӑ вут тӗксе...— Кай- 
ран савӑта!...

Ҫапла шухӑшсенпе, хӗрлӗ тӑмдӑ ҫырмана мӗнле 1ӑ- 
вавоа кайниве те сисмев вӑд. Маладла утатӑп, тесе 
урисенпе пӗррех май тапаланвӑ. Унхав калдех шут- 
лавӑ шухӑшве вӗҫдема тытӑввӑ.

— Хамӑн туртса илнӗ пӳрте хыптарсан, тата йад- 
тан пӗр иккӗшнд дӗртоен, е-ех!... дӑмӑрлаоа шӑдӗоенв 
шатӑртаттврдб.

— Айуй, Верук, пӑх-ха, пӗри ҫнрмара вӑрҫа!^!...
— Ӳссӗр пулнадда,—иртсе кайакая хӗрарӑмсем 

ҫухӑрдӗҫ кӑяа.
Ҫак сӑмахсемпе ӑсне кӗнӗ Иӑваакка, ҫырмаран 

тухса оавӑта ҫитидденех:—есӗ ху ӳсӗр, кӑтьргӑп 
ӳсӗр!—тесе пыд*.

— Еоӗ ху ӳсӗр, кӑтартӑп ӳсӗр,—тенипех савӑг 
алӑквв уҫ а, савӑт в»рт‘1шве кӗрсе тӑдӗ.

Еаир Йӑванкка савӑт кӑнделерӗвде, мӗнле хӗрсв 
калаҫвЕне, кадаҫнӑ ҫенӗн увӑн хӑйуллӑаӗ палӑрса 
пывиве, ҫзнкиве Михалкка Шатрувӗн сапурӗ пек 
карталлвтарнисем ҫивден ҫырса вӑхӑта иртериӗаӗр.

Еаир вот ҫывсем калашле:— пвре пул1ӑа оыл курки, 
— 1в>есӗрех,— пирв пудтӑр Пӑвавкка,—твтпӗр.

Иӑвавкха тевбрев, Иӑвавкка ҫиве куҫӑпӑр.
'§авах та, Иӑвввкка пӗр икӗ кунтавах хӑйӗн пат- 

тӑрлӑхве, тӳсбмлӗхве кӑтартвӑ. Савӑтри дӑи утарнӗк 
семпе ӑнӑртӑва хутшӑннӑ, ҫанӑ тавӑрса бҫденӗ. Иӑ- 
вавкха хӑйӗн «иданве» сурнӑҫдама пакеннӗ.

— Иулташсем! Пирӗн савӑг плавне тултмрао ӗҫре 
прорыв. Тавай б в м  вӑйа шеллемесӗр ҫвтес уйӑхра 
1 0 0 % -ран иртерер!—ҫухӑрса юклат хунӑ бҫлвкеноеи 
пухӑвӗндв партти йадейкки ҫыруҫӗ.

— Тайош!.-
—Таӗош!— ҫутӑрнӑ бҫлекввсемпв пӗрле Кӑванкка 

та. Вӑл та калаҫвӑ. —Тӑрӑшмалла!
—Ҫухӑра^ ку, дӑн дӗреллб утарнбк вӗт Иӑванхка, 

мӗн ухмахланса Кашлнн&е пире вун □еа хбсдӗхав
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муритлет,—тейРр вснр, хнсеплб вулакаясем. '8*нак, 
утарвбжех темеллв бнтб. Ахаллӗн вӑл:—епб хамӑн 
плана ҫур уйӑхра пурвЗҫа кбртетбп, ҫжвӑнпа та ханӑя 
йулташсене ӑмӑртӑва дӗнетӗп те темб.

'§ӑвах, утарнӗхех ши, тен вӑл?
*

Пӗр каҫхвне ҫӑмӑр хытӑ ҫунӑ. Ҫӑиӑр тумдамӗсем, 
упӑшки уйӑрса хӑварвӑ арӑмиа куҫҫухӗнден те пыоӑк- 
рах укнӗ и тен. Ҫумӑр ҫувӑ, виҫме тухма май пулман. 
Авдах, ҫапах та, виҫб ӗнблкхв оавӑт картишнелле, 
сапур хушӑкӗпе кӗрсе кайнӑ.

Ҫӑмӑр ҫувӑ. Савӑт картншӗвде, в11 паракан уй- 
рӑмра тем кӗмоӗртетнӗ. Тимӗр сассисем илтӗннӗ, хулхен 
шатӑртатнӑ, хӑдхава пӑдӑкӑ оӑсси илтӗвнӗ, шакка- 
кадавӑ, кӗмсӗртетнӗ...

Увтан ҫак сассем ҫухалнӑ, прахут сасси Ат1х урхӑ 
йӑлӑмра йавӑраса ҫӗтвӗ пек путлавнӑ. Авдах ку сасса 
никаи та вдгмвн. Идтме тв пултарайнан. Хуралб шан- 
дӑкоӑр пулвӑ. Тен, хам пблео, такан тӑнӑ.

Виҫӗ ӗмӗлке сапур хутӑняе тухса уй йенелли тӗг- 
тӗмре ҫухалдӗҫ.

Виҫӗ ӗмӗдке савӑт карташне кӗдӗҫ, тухса кайрӗҫ; 
наддӑ ыар: тем ӗҫ турӗҫ!

Ҫумӑр хыҫҫӑн ҫантахӑк йвпде хитре пула! Аотӑ- 
ваиӑр-в? '§ӑвах та хитре вӗт, калама ҫук хӗвелӗ те 
Еӑвак хӑйу пек тӑсӑхоа выртакан вӑркан хыҫӗнден, 
оавӑнса, йӑдтӑртатса тухЕӑ.

Кадӑп:—хаваолӑ твсе.
Андах савӑтри бҫлекеноен пндбоен ҫакӑн пек илемлб 

кувта, тбксӗм, хура, харкашулдӑ, такама ҫиденнб пек 
курӑвБӑ. Ҫирбп жллвсем хӑйоемех дӑмӑртаннӑ. Уҫҫн 
хуапвне тупма йӑвӑр. '§ӑн та йӑлӑр. Пӗр пбр хврурк 
оаператои тувӑ дух, хаддмне хырӑмах манса хӑваряӑ 
духнехи пек хыпахжнвӑ. '§арӑвиа пӗлмесӗр ҫухӑрнӑ.

—Вӑй квлмедли провӑтсеве тагвӑ,;яурӑксӑр1...
— Урапасвне кӑкарнӑ дӗясенв ваклавӑ!.,.
— МйҪтерскойри станоксвве салаткӑ!...
— А-а-а, уу-у, ха, ху у а! тенӗ хутӑш сасӑ пурте 

ҫухӑрвӑран сӑмах тӗслӗхне ҫухатса таҫта ҫитех йа- 
вӑрввӑ.

■Зуд корппӑс алӑкӗ пӗр самант, шарт! та шарт 
уҫӑл а хуаӑБЕӑ хы ҫ.ӑн  ватӑ  ^аповди: —пӑс лураяне 
Еатн«, ҫурмар а н в 1... тесе а в .а л а в с а  кӑшкӑр*¥.

Уа хыҫӗвден теари тухса:—твикӑттӗл пайсем ҫук,
ӑҪТЕ?

Пурте кӑшкӑрвиае, пурте урнӑ пек тайкаланнипе, 
пурте жаллӗ-малдӗ дупвиае, ҫынсен са<'Ои: кӗрр-кӗр 
кӗр-кӗррр-ррр!—туса сывлӑша йааратоа тӑяӑ.

Ҫак вӑхӑтра Йӑванкха мӗн хӑтландӗ-ши, тейӗр 
есӗр? Йӑванхаа та ҫыа..емпв пӗрлех пырши татӑлао 
пек ҫухӑрвӑ, тааама вӑрҫнӑ,—вретиттӗлствӑ, тенӗ. 
Хӑ1 ҫав хушӑрах хӑйбн шайвкивв куҫӗсемпе: мӑд-мӑд! 
хупкадаса ндаӗ. — Вӑт кӑтартрӑмӑр!—твяине пӗлтернӗ 
бнтӗ вӑл.

Йӑванхка йулташӗсем те дупкаланӑ, пырне ларнӑ 
кушак пек ҫухӑрвӑ, туллашнӑ. Аадах, кама?

Ҫ*в хушӑрах хи хи хи хи1 кулкаланӑ, пӳрвисемпв 
аолӑ ӗҫ хыҫҫӑя ӗҫкӗ пулассине Йӑвавккана систервӗ.

Тепӗр виҫӗ куиан, оавӑт 25 пр^дӑв йурӑхсӑррине 
гиооен татах та хытӑ савӑнвӑ Йӑвавкка шайкки. 
Ъӑв-дӑн утарвӗксеи дбререв тарӑхоа йатлаҫоа ҫӳревб. 
Иӑванква та ҫыиоем унбнде, вӑрҫатӑпҫи, йатлаҫатӑпҫя 
п»1 тувӑ.



Пахалӑхшӑн кӗрешмеҫҫӗ. .Трушӗнетйӑ* ертелре тумтирсене йапӑх ҫӗлесе параҫҫӗ.

спетсиа/ьнӑҫ" тухнӑ. Вӑл’ „ҫпвтсиа]ьнӑҫрвн* вртвл тумалла.

Савӑг икб кун, виҫӗ кун... ултӑ кун ӗҫлв8мен. Ӗҫ- 
лекенсем ҫапат та тарӑхса ӗҫаенӗ. Проверквӑ, тӗрӗслӳ!...

Ҫак вӑхӑгра пбр палбк бҫлвкен, бҫ ҫиаден тимяеов 
сӳтсе йавнӑ. Сясмен те, ӳсӗр Иӑванкка аран тайка- 
данса, пидӗксбр сысна пек даваданса ҫигсе тӑнӑ.

— Ехе, ӗҫкб тупнӑ иҫ ео!...
— А-а сирӗн пек лараҫҫ5-и?— 5ышкио0лв дӑмӑрласа 

пуҫланӑ Иӑванкка,—еп сирэ и... нег уш! Сирв вот егӑл! 
Хбстерое кӑтартнӑ дышкине.

Тӗлбнаб бҫлекенсем:
— Ара епир оана усзл туманӗҫке I,...
—  Та, туман! Пӗлеп: кама кам мӗн турб, пирӗн 

тавӑрма ҫук-и?
—  Еп, еп пилӗв ҫҪр ҫынна выҫӑпа вӗлерме пулта- 

ратӑп,—тесв тайлаланса кайнӑ, унтан каллех:—ан 
ҫыхдаЕӑр, 4ӳппеовм, всир выҫӑ вӗт, епӗ!— шӑлкалаоа 
кӑтартнӑ хырӑине.

Трамӑ пуҫланнӑ.
Ӗ,;л»кенсвм пбрри те ӑнлааайман. ВЯсен кӳҫӗсвне 

кбл оапнӑ пек туйӑннӑ, ҫурӑмбсем оӳрхӳя ҫӳҫелнб.
— Ку марши? Сиотервс!...
Карттивӑ салда,

Иӑванккан аллн ури те ҫбре тбкбнмен, ӑна бҫлвкен- 
оем йӑтса пынӑ. Иӑвавкви ҫеҫ, маткн ҫбкдет пулб, 
тесе:—ну вбт кадарӑм, ҫав оавӑга бндвтмеолпбр, теое, 
—кургӑна?—хӑлаҫланса ҫухӑрса пынӑ.

Еҫбв туппн ҫав варттинӑран паллӑ п/лвӑ.

Савӑг вилбмрен дбрблсе,* мбн пур вӑйбпе кбрлесе 
ӗҫе пуҫӑниӑ кун, Йӑванква шайкви хӗрлб оукналлӑ 
оӗгед умбаде, курма пынӑ ҫыаоем мӗлйунлӑ куҫ тбл- 
левбнде, кушак пек дбгреое ларнӑ.

Ӗҫ сутӗлнӗ-йавӑннӑ, тбрӗоленяб. '§и вбҫӗадв ҫап- 
да вӗҫденнӗ:—айӑнлӑ, дӑн тӑшман, дн каҫаруоӑр айӑп 
—вблермелде!...

Иӑванккаовн пуҫӗ уоӑянӑ, тен дбриоам те уоӑннӑ-и 
тен? Панлӗ халӑх, пӗр харӑо ырлаоа алӑ ҫупнӑ: урра! 
—ҫухӑрнӑ. Карттинӑ палдӑ!

Карттининӗ паллӑ таха, й. Кашлинне,— Иӑванкху- 
сем ӑҫта сан,—тейӗр еоир. Йӑвэнккаоем бҫхалӑхСн 
хурҫӑ аллннде, ҫбрб вувӑн хурдбсем пире кӑшлаошӑн 
пулвбҫб тв, ҫув кӑшлаймбҫ,—тезтбн пултӑм еп, ҫак 
ф>:дйет101а ҫыраа пбтернб май.

И. Кашлиикв.
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..Куноен ҫулсеи йериненбн 
Ш 1в8нса иртецӗҫ.
Ҫатав хӳие шӑт&кӗвден 
Ҫил ула¥—вӗрлтдӗ.

Ҫ«1 лӳиввӗн ӑшӗвде еп 
Сив хбле каҫаттӑм.
Йур кайсассӑн, ҫуркуннвпе, 
Ҫавӑр ҫӑвӑрлаттӑн.

В ра мана ҫӑвӑрӑмоен 
Тӗртейсв Иарэ?дӗҫ. 
ЛӑскаоаосЛн, бмоен, бисон; 
Ма тухмас! сбт, твтд^ҫ.

Ап ӑраса выҫӑхвипе,
Хыттӑя ҫухӑраттӑм...
Хуҫа увшӑа аатӑвипе,
Вбдерен хуратдб.

Ҫӑва тухсан пылдӑка, 
Сахалим еп алтиӑ?..
Ну, ҫӳреттӗм кав дыкан, 
'§ывав—касвӑ лартяӑ.

Мудей пахдин вартине, 
Ҫӗиӗрнӗ те— кӗнӗ..
'§ӑилаттӑм параввине..,
Хӑ¥ мӗн 1ӑвӑр,—хбнбр...

Хбнӗр те ҫав хӗнемвшхӗн,.. 
(Шухӑ тӑк, еп шухӑ.,.) 
Тепӗр кун вувтах вилмешкӗн 
Хырӑи тулли шухӑш.

Ҫавӑн пев несдетсемпе 
Ӗмӗрдеттӗм ӗмӗре...
Хбиӗр теп, ислетӗрсем!..
Пӗрех пахда ҫӗыӗреп.

Й^рео килет аса илсев, 
Иртнӗ кунсемӗрӗн ҫудне... 
Пурӑнха.дтеҫаадах теоея,— 
Хатӗр двкӗясе вилме... 

Вӗдврен хӗнекен мудей, 
Мудебӗм Кӗркури!
Еилсен, п ӑ к а и  хаф иан ӳте, 
Пӗрдӗ пыддӑс пурв!?

.Иортан шывӗнде*
Тӗве кӗнб певех...
Куллен тасатса шӳгереҫ 
Манӑн шӑртдӑ тӗке.

Патмар ҫӑварӑмсеи те ха^, 
Сӗтаелрн хӳлрнеҫ.
.Ҫам^ӑк пуҫ телейсӗр аа-хаӑ‘ 
Тесе ӗсӗв»емеҫ.

К авдӗ.. Тӑл пӗве дуна та, 
Хӗаӗртетӗп еаӗ... 
Паранкӑллӑ пахдуна тз, 
Асӑнмастӑа тетӗп.

Хаф иава пусоан-туоан 
Пире ӑшадаймӑв...

Ман тиртен адса туоа,
Ав, ео тӑхӑнабвӑ.

Ҫумра ҫунан електӑра, 
Пӑхап та йӑвашшӑв...
Ах йвпле вӑл йӑ1Тӑра1^

_ М ана ҫуаӑрдясшӑи.
Ӑшӑ..- Ҫутӑ... Тат таса,
Ка« ӑрна пбк ҫур ӑи.
Тӗлӗкре пулман куроа,—
Ха.д ав куҫаах куртӑн.

Ҫак ввьеа пурвӑҫ хӑвадӗ, 
Е а  дайӑх ӑна ӑвдантӑм... 
Хуҫан .вадӑири* ааадӗ, | 
Епӗ ха.д ҫивен апатӑн. 

'§ӑнласах та саиӑрдантӑм.
'§ӑи,—оуИиастӑп епӗ, 
Кашввйӗш вунса&вӑршар пӑт, 
'§еовӑй сдовӑ, тетӗп.

'§ас акӑ пнре турттарӗҫ 
Хулав», савӑта пядлӗҫ... 
Паттӑр ӗҫлевевсен ҫ»рӗ 
Пвре хавао кӗтое вдӗ. 

Пӑрик, Пӑрив!.. ай йурдасдӗ, 
Тепре 0 вӑнасдӗ.
Рвад, кахалсен ҫӑварне 
Ай хай кӗрес мардӗ.

Митта Петӗрб.

0 т Ъ 0 т.
Кӑнтӑрла вртни шӑп виҫӗ сехег. Йадисполниттӗдӗ 

Ҫтенви Йваеӗ, оарӑ кӑтра ҫӳҫне даша ҫидхи пек си- 
левгерсв, санантра йад халӑхне пухха дӗнсеҫавӑрӑндӗ.

— Мбн птххи?—теов илтӗавв саоӑсене хврӗҫ, мӑн 
сассипе: — Йахатвас йадӗҫтӑвкомӗн ҫудтал&в хуш- 
шияди ӗҫӗсем ҫивден огдог пулаП—тесе отвегл^т.

— Пурин те пымадлэ, улсӑрӑн теаӗр хут дӗвтвреҫҫӗ! 
— гет йанракан сассипе.

Ҫынвеи пӗрин хыҫҫӑн тепри пуҫтарӑндӗҫ йллӗҫ- 
тӑвквн вӑнделерне.

Йалбстӑвком птҫлӑхб Иванов йул. мбн киднб ҫыасен 
йадӗсеяв ҫпвскӑ ҫине ҫырса хура¥.

— 7ҫао пуху! Пурб 34 ҫынна ҫитрб, вӑл75 проддӑн 
жуд»?.—терӗ Иванов, сарлака сбтел уине тӑрса.

Пуху уҫӑддб. Ивавов йул. йалӗҫтйвкомӑн ҫултадӑв 
хушшивдн бҫбсем ҫинден отдот тӑва)'. Ҫыннисем

нихӑшб те отдот втдесшӗя мар, иӗншӗя тесен йадӗҫ- 
хӑвлом кӑнделврӗнденинҫвхтвпулмансӑра ӗҫеҫҫӗ оулвӑ.

Виҫӗ кун шыв ӗҫмееӗр пурӑнаӑ пвх, тугисеке ҫул- 
даса дараҫҫӗ, пухури ҫынсеи.

— Огҫот итлвсе мӗн тӑвас, пире ҫавах квлнб шут- 
лаҫҫӗ, еаӗр ҫаио&ӑ ҫиве кӗнӗ, сӑра ӗҫ е йулае, терӗҫ 
пулас Йахаткас (Тутаркас р.) ҫывнасем, никама сис- 
термееӗрех туха туха шурӗҫ отдог итхенӗ ҫӗртен.

Ҫапах та Иванов йул. пӗре пуҫӑнвӑ бҫе пӑрахао 
нар тесе, дыхвӑрсем ҫиве дыхвӑр ҫавӑрса хура¥ хӑйбн 
огдодб тӑрӑх.

Огдот пӗтрӗ—шӑп 12 ҫни йуднӑ.—Ну йу рӗҫке ҫапах 
та пирӗн 34 ҫын шутланат, терӗҫ вайа йулвисеи.

— А... вӑл вӑхӑтра комсомолӗзоем ӑҫта пулжӑ?—теое 
мйтӑи, вулакан йулташ.

Ӑна епӗ калака пухтараймастӑа ҫав, комсомолбо- 
оенв шырама «лвттуддӑй мыш“ текен хужар пулмар! 
те, шыраса тудаймарӑмӑр. Орпу.



Артиска ррленӗ пнрки,
— Ырсем артискӑ дирленӗ пирки, „Ш ав'‘ пйесса 

паВан вы,(аса парайиастпӑр—тесе пӗлтердб ҫпектак- 
кӑле вӑхӑтра пуҫламавшӑя тарӑхнипе злӑ ҫупса ывӑи- 
вӑ 15—20 ҫынна '§ӑваш театтӑрӗн атмвнистратсвбӗ 
д^ршав умне тухса тӑрса.

Тӗксӗн дарштв татах тӗксенлвнвӗн туйӑвдӗ кӑва 
илт ен. 'Ҫаршаваа пӗрлех... артиссен упорнӑйӗнде 
ҫ п етвк ӑд е  тухыа туилавса, крии сӗрӗнсе ларакан 
Ырсеи артискӑн оидӗ сӑр витӗрех иӗиде тӗксӗнденни- 
ие курна иай квднерӗ.

Ырсен артисвӑ вӑна илтсен шап-шурӑ шуралоа кайвӑ:
— Мӗн нӑшвӑдаҫҫӗ ианрав! '§нрхӗ ыар ҫивдех, ха- 

лӑха дирлӗ тесв суй»ҫгереҫҫӗ. Мӗнде хуҫаа тухса-ҫӳ- 
рео ӗвте хула хушшине ыраь1—тесе, тӗпӗ шӑтса 
хайвӑ пукан хыҫӗ ҫиве тайӑнса йӗрсе йанӑ.

— Пӗр пйессах хӑҫад та, пӗдтӗр тв нумай лвртнӑ 
пирви, ӑва куриа хадӑх пит сахад пухӑвдӗ те, ҫавӑн- 
па пайан ҫпектаккЗ,! пулайиас¥,—твне атнввистрат- 
свн пуклак дӗлхи нийепле те ҫав1рӑнайман.

Ҫавӑн пек .опйевтивнӑй приддинӑотм* маддарая 
шыраса тупса пывӑ пирки, театтӑрӑн мадди аӗр тӗл- 
тен шӑтсах вайяӑ.

— Артискӑ дирденӗ пирки, пайанхи...
Хӗрсе ӗҫдемелли кӗрвунаепе хӗл пуҫламӗшӗнди уйӑх- 

сеаде труппӑра пӗр решвҫҫор та ӗҫлемерӗ, рӗшиҫҫор 
вырӑнне опесдидк! ӗҫлерӗ. Артиссем, вӗтӳҫӗсӗр сурӑх- 
06М пев, пухӑнваласа, пӗлтӗрех вуиай даргниае йӑлӑх- 
тарса ҫитернӗ „Ш ав“ пйесса теииҫе хутдея те вы,да- 
каларӗҫ те, ӑна курма хадӑх ҫӳреми аулдӗ. Ҫбнӗ пйес- 
сӑ даргма решЕҫҫор ҫув. Решвҫҫорсӑр ӗҫ тухманнкне 
пӗлнеллӗх атминистратсин тӑяпуҫӗ пур мӗн.

—Шыраыасӑр туаӑвмая решиҫҫор дирлеиӗ пирки 
дӑвашла ҫяектаквӑ^) ку уйӑхра пулмас^.

Теквааӗр уйӑхӗядв вмр1о труааин тьинҫҫе решиҫҫо- 
рӗндея ҫур (^/з) решиҫҫорнв илсе 100 тенкӗав '§1ваш 
триапин решиҫҫорӗ пулма хушаҫҫӗ. Решиҫҫорӑи вырӑз 
труааинде кунсврвн 6 7-швр сехег ӗҫлвмнлле, 3 шер 
сехег д!ваш труапиае апааданиалла (ывӑннӑ тӑнауҫаа). 
Кӑҫад вӗрквуннеддвн, Шуаашкара киледден, дӑваша 
тӗдӗвре те вурыанокер пулнӑ мӗн решиҫҫорӗ. '§ӑваш 
хӑйне мӗнлв ты.калавиве, унӑн йӑлине, уаӑа пуряӑҫнв 
(дДдхи ҫияден калаиастпӑр та) пӗлмен решиҫҫор фориӑ 
йендвн иатсиллӗ, сотершаня йвнден пролеттариллӗ те 
атӑр тум» пултарати? Ун пирки тавлашоа тӑма кирхӗ 
мар. Нунай аулмас¥ йышӑвнӑ РАйП ҫевреттариадӗн 
постаНовденинв ҫеҫ вулаттдрас пула^ атмиаиотратси 
йатве идтяе, паха портфӗдоем йӑтоа ҫӳревен '§ӑвтш 
театӑрӗн ҫынвисене (3-4 ҫыя вбсеы, вӗтӳавх геиедхе!).

Вееткодвржавный шовинизм прояветется в попыткв навя- 
*ать теагру других народов мвтоды н формы русского те- 
атра без учвта степенн разввтия данвой театрадьнон кудь- 
туры и веобходимостн критяче кого уо юевия этих форм...

... когда необходиио использевать чаоть фольклорных и 
«тнографических эхементов, связанных с жизнью и борь- 
бой широких масо давной вациональности, с целью при- 
бдижения тоагральаой культуры в массовоиу рабочему 
(рнтехш.

— "§68»^ тватӑрӗн пулма тивӗҫдӗ натсилхӗ (фэрми 
дирлевб пирки, кбҫӗрхи ҫпевтаквӑ.д иагсяддӗ формӑлдӑ 
пулаймас!..

"§633^ труппиндв 12 ҫын (уйӑхнв бО. твнкӗшӗн дӑ- 
ваш пйеосиоене вы:даиа ҫӳревен технӗквӑмри 6 стутеэта 
хиоепе илмесвсоӗв), Вырӑо трупаи пек 30 ҫынлӑ тусан 
пит аван пуднадда та ӑна.

'§5ваш труппн ва^фи каймалли ухҫа дййлеяӗ пир- 
ки, пайанхи ҫаекгаккӑ:д сакбл артвспах пула^...

Хӑшаӗр пйетсӑсеяе выфама '§ӑваш труппане, орк- 
кестар та панжҫҫӗ.

— Орккеотр трупписен дирденӗ пврви, пайанхн ҫпек- 
таккй^б орккестӑрсӑрах пула¥.

'^ӑваш пйеосвсеве вӗревео вырӑвве, дӑваш артисӗ- 
сенв куане 3-швр овхег вырӑсд» ҫаӑвта<к&:|^секдв халӑх 
ро:^ве (сгсевӑ хаҫбддв шаваамалли родсене) вы.датта- 
раҫҫӗ, (реппетитсилвтгвреҫҫӗ). Вырӑода вы^ьавӑ духне, 
дӑвашла актсевт тухоан (тухатех ӗнтӗ вӑл1) вуравансеи 
дӑваш артисӗоендев мӑшкӑдама та пудтарнвне нӑхмаҫҫб 
вӗсен.

Кекемони... решиҫҫор йевден те (ҫурри кӑна пудсан 
т»), укҫа йенден те... штат бввден тв... вырӑо труп- 
пннде выфат1зр«сси йвнден те.

,В  союзных и автономвых реетубхивах и облаотях ве- 
еткодержавный товияизм выражается в попытке русского 
театра ааменнть нацнональн<ю театральную культуру дан- 
ного народа и установигь свою гегемонию*. (РАПП ҫекрет-

Ун пек поставовленн пурри ҫиндвя атминистратси 
пӗдмеот.

— Вӑл постановленийв ҫапвӑ хаҫат-шурналсене ху- 
малли швап дирленӗ пирхи, дӑваш театтӑрӗ ҫӑплипех 
мӗн.. мӗн... йула!.,.

'§ӑваш театӑрӗ дӑваш траматуркӗсене, пй^^ссӑсенв 
теа’ӑрта лартвӑшӑн пӗр пус таконорар тӳдеыеот. Сак- 
кун хушл¥ тӳлене, андах атминистрэтои вырӑсза пйес- 
сӑсен автӑрӗоене ҫеҫ кашаи оозгановкӑнӑ! тӳлесеаыра

Еу кам дирлб пирки пулдбха? Кам, атминистратси?
—  Тӳлемелди мар сӑлтавсем шыраван ауҫӑм дирленб 

пирки, кӑна хирбҫ ответ пзрабмаотӑп.
Театӑр ӗҫне хӑнӑхнӑ катӑрсем театӑртзн туха-туха 

кайса урйх ӗҫе кӗреҫҫӗ Мнҫе ҫын ввалификятси илнб 
артти сем тухса кайиарӗҫши кӑҫал? Пӗлтӗр? Виҫӗмҫул? 
Пӗр адӑкран (театӑр огутинде) катӑрсем хатӗрлесе 
пыраҫҫӗ, тэпӗр алӑкрак хатбрленнӗ катӑрсен тухсак 
тӑраҫҫӗ. Тватгӑр ва^ьди пшик йула¥.

— 'Гухса вайаӑ кагӑрсем дирлеяӗ аиркн, наӑаяхи 
ҫпектаккӑ^ пулаймас¥...

Кайао текенсем пулсаы та, Ҫутӗҫ кӑниссарилдӗ кӑҫал 
хугошӗотвӑ ВУСӗсене йамаддя вырӑнеене тултарайнарӗ 
(ӑамарӗ).

— ВУС» кайна хатӗрденнӗ МиххайлЗв артис дирле- 
нӗ пирки, пайанхи ҫаекг»вкӑ.ф артисоемсӗрех вы.дана¥.

Ӗгӗк театӑрт» вы^ьанӑ артиссенв театӑрадла нихӑш- 
нв те бӑхӑрман.

Агӑл хбрнв ларззга^^ӑвш  геагӑэӗ, катӑрзен хӑйоен 
йухо» пырзсса кӗтсе... ҫӑварне карсах лара¥ Анаслас» 
илет „шав“дӑн хӑшаӗр духнв („Ш ав“ пйесса лтртнӑ 
духяе),

Катӑрсем пирки, ҫаектаквЗ^ьсем надар тухаҫҫӗ. Прем- 
йерӑсбм сахвд. Ҫавӑнаа халӑх теапӑра ҫӳреме йуратсах 
каймао!'.

—  Курма килнв пулнӑ ҫынсем пайан дирденӗпирки 
кӗҫӗрхи ҫпвктаквӑ^ь аулабнас¥...

Оаком вӑт.^ртусем павӑ. Ан^дах атминистратси вӑл 
кӑтартусеяе пуряӑҫа кӗртесси ҫиадеа шухӑшлама пул- 
тарайиан.

— Шӑншакӑм дирлевб пирвя. поэтановзеииовне пур- 
нӑҫа вӗргейиесга^р, пайанхи ҫпевтаккӑ^ь поэгааовденийв 
пӑхӑвмасӑрах пула!'...

Панӑс мдрши ҫаксеншӗн пуриншӗя те атмяннотраг- 
оийе дӑваш ӗҫҫывнисен умӗвд'е?

— Намӑсланма тивӗҫгӗ пит-куҫӑм дтрленб пирви, 
пайаяхи ҫавкгахкӑле, намӑ^а пӗдиэсӗрбх, йааӑх вы-даоа 
пӑратпӑр... И.ллариус.



С и в б р е н.

— Терӗслӳ йухне сивӗ пуласран, ҫан яаш лыкпа 
витбнсе пӑхам-ха.

Колюса ҫирОплетеҫҫОIII

Опком пӳровӗ постановленийӗ тӑрӑх, Т)ӑваш- 
колхоссойуспа Ҫӗрӗҫ кӑмиссариадӗ йанварӗя 
1 -мӗш тӗлне кохоссемпе совхосоем хӑйсем туса 
кӑларнӑ протуктӑсемпе сутӑ  т /м а  ЗО вырӑн уҫ- 
малла пулиӑ. Срукӗ иртии уйӑх ытла, анҫах пӗре 
те уҫайманха. Районсене •Бнркул,арсем йанисӗр 
пуҫне нимӗн те туман.

Авӑ Ҫбрпӳ раВонӗЕди Тутарла-Каиашри банварбн 
21-мбш6 К01Х00 к&ҫаахи тырпуха убраи пуҫтарса кбр- 
тнб те, ав&и ҫапоассӑн тырри ибн духдб тухнине 
виҫиеобрвх ампароене тултарнӑ, Ҫапла пухнӑ бҫб. 
тырӑ вырнӑ дух, авӑн ҫапаӑ дух кояюҫнбксем мбн 
духхб бҫденине ҫырса пына та маноах кайнӑ.

—  Ах ты, мбнхв манса кайнӑ?
—> Маннӑ ҫав, колхоҫнбксем мнҫе бҫ хунб^бҫхениие 

падах ҫырса пыман.
— Мӗн ҫырса памахли кирдб унта пирбн кодхос 

.Ианварба 21-мӗшб'' йатлӑ. Вӑт банварбн 21 мӗшб 
ҫитсвссбн, пуриннв тв бҫ кунбсенв ҫырса, тупӑша 
вадеҫбпбр.

—  Йанварба 21-мбшб ситидден козхоҫнбксвне ҫимв 
тырӑ кнрдб пудоасоӑн, мбн тӑвас мбнхе парао?

— Темӗме?
— А, вы^ӑх ападб тата мбнле?
Иу, кунта мбн духдб хама вирдб ҫӗкдетдбр.

Ну двтнӑ, пайан теквапбрбв 15-мбшб, кайоа кидем- 
ха пбрв Ҫбрпӳ райкодхоооойуса ӑс ыВтиа—тербкодхос 
првтҫвтаттбдб Романӑв.

— Мӗн вара вӑд Ҫбрпӳве кайри?
— Кайрб,
Мӗн тӑвӑн, Ҫбрпӳре ӑна та туыан, куна та тумӑн... 

пурне те ҫак вуноендех тума хушнӑ. Претҫетаттбдбн 
пӳриншбн те ӑшӑ ҫунат, аптранипв вбрсе кайре ерех 
макӑҫӑнэ. Изсе тухрб тӑранадден бҫмедбх 40 кратӑо- 
сине. Ҫӗрпӳрен тухсан Ринвӑ оади патнв ҫитнб дух, 
кӑойаран пбр диттӑрвв кӑлароа .Ес-ма!* терб те, 
тбпаипех ҫӑваралла йухтардб.

Ҫитрб Й1ла кбрдеое, аноа кайрӗ уртпа, унтан 
ҫавӑрдб туртоа, кндне кброе пӗр хутнв хывса худб 
пиншакнв. Тухса кайрб тепбр хут пуйансеяе шыраыа, 
ҫурран иарха лашапах.
— Е |!  Мӗгри Варл*мӑд, мбнле пуряатӑв?

— Калах-хи1ах кодхос пуҫжӑхб. Лар мадарах, 
пӑртав иавӑт хӑида шывӗ (сӑра) пурддӗ, кӑштах тата 
двшнв тв тупӑпӑр,

Вхрламӑдӑн пурте пур—сӑра, ервк тата пыд. Вӑт 
йараҫҫб бҫке, аядах тулта кодсои дашя выҫ$ кбҫенсе 
тӑра¥. Уяшӑа пудовн хӑрӑв улӑм та ҫук. Ӗҫрӗҫ ҫирӗҫ 
вихв ваймэ вӑх1с ҫигрӗ. Прегҫетатгбд кӑоВязе 
ҫав вӑхӑтра пӗр отахкав пыд кӗрсе те дардӗ.

Егрӗҫ уята та. Унган тухсая тата урӑх ҫӗре, йу- 
лашкинден урам тӑрӑх ҫӑварни дупнӑ. Мӗн тӑван 
бҫ вумай пулнӑ—пуйан патбнден пуйаа патнв. Ҫавӑн- 
па та кндв ҫнтеймен Хветут Кронидб кантӑкб умнв 
пыроа тӑнӑ т» лашн пӳрг айӑккивв вупаланӑ улӑма 
ҫиое йанӑ. Хӑй ывӑяниав ҫуна ҫиадех колхооа хуҫа- 
дӑх йендвя ҫирӗпдвтнӗ. Ҫывӑрсан, ҫывӑроан урам тӑ- 
рӑх капвӑн сбгбрсе пыракан тбд пудзан, куаардараа 
гааса вӑратрб. Ай уй претҫвтаттбл хытсах кайнӑ, 
угайман пиркя уцаденов Хриссан патнв кбрсе вайрб. 
Кодхоо даши ҫинв хапиӑн сбгброе пыракав дароз, 
йадбҫтӑвкомие деҫов падб.

Ҫапда хуҫадӑг йвндвн .ҫирӗадвтет* кодхооа Ро- 
>  1 Нӑв првтҫетаттбл. Ҫавӑншӑя ӑна намӑс хӑми ҫвве 
патапа ҫаасах ҫирбодвтсе даргатпӑр пайанах.

Т. Ҫ-па М. К.
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 ̂ Ка^ьакасси (Шупашкар^ районӗ) йалсовет уппотномот^^чинӑйӗ А. Филиппӑвӑн патшалӑха пама 
халахран пухнӑ сӳсӗ йур айӗн^^е сапаланса выртат, хӑй '^етвӗрт ӑшӗн^^е тапк^^лзнса выртат. Йур айӗн- 
'би сӳсне кӗреҫепе 'вавса кӑлармалла, Филиппӑвне хыпкӑ-5па тытса туртса кӑлармалла.

ХВратакан ҫын, йе иашшин!
(Фелйеттон вырӑнне).

Канашри паш алӑх панки унбнде тӑрӑхла ҫута 
кӳлнб хӑыӑртарах хура хашапа, давӑҫпа иккбя виҫб 
хугден ҫаврӑнса иагбмбр. Лавӑҫ нана йури дуптарат и 
мбн и, тесв шухӑшдатӑп.

Тблӗниелде, мбнла-ха капла ку? Ман хӑвӑрт ҫиг- 
мелле, вӑд дашиве пбр вырӑнтах дуптара^. Ҫазӑра¥. 
'§ӑтаймзрӑм, ыйгрӑм давӑҫран:— Мӗяшӗн есӗ лашуна 
куя пек пӗр вырӑнтах ҫавӑрса дуотаратӑн?—П»ҫӑр 
хӑраиан даша хыҫҫӑя нртаӗддӗ, хад иртмв май ҫух. 
иртмес! бвтб.

— Мбншӗн иртмвст?
— Вӑн куратӑн пулӗ, хРрлӗ сӑрпа сӑрюиӑокер 

ҫул варрияде лар»¥, хыттӑяах кӑикӑроа каларб вӑд.
Ҫук даша маоазла каймас¥. Хашдата^ те кайал^а 

ҫил пек вӗҫтврет. Намӗядв тв аыхза дарма ҫук. Туртоа 
ҫаврӑяа¥. Лаша пӗр икб утао йароа пуоа¥ тв, хӗр1б 
сӑряа оӑрланӑ ,  ҫын“ ҫине тин»врзв пӑха¥ тв, кзйад- 
дах ҫил пек вӗҫтерет.

Татах туртоа ҫавӑрдб, Лавӗҫ лашана пушӑпа та 
адашдаоа пӑха¥. Апла таг», андӑк ҫуринв ҫӑкӑр хыт- 
ТИИ8 ҫӳделде персе пароян надги урисемав ҫӳледлэ 
перое пароан малти уриоемав ҫӳделде кармашнӑ пвкех, 
кармаша^. Бариаша¥ кариаага)' тв кайаддах ҫазрӑнса 
паоар Йеннедлв вӗҫтврет.

Мӗн тӑваа ӗнтб?
Аноа ҫввӑтоа пӑхха!
Ҫавӑтао-и вара?

— Ҫавӑг, ҫавӑг.
Ҫавӑтрӗ, пыратоӑр. Епб хидхвпинв тытнӑ. Нумай 

та ваймарӑмӑр, пирба калд»х .хбрдӗ ҫын“ курӑна

пуҫдарӗ. Пӗшкӗнзб пев ҫынӗ, темӗок°р ӗҫдет. Мӗҫ ӗҫ- 
лени паллӑ мар. Те ҫӗлбкоӗр вӑл, те ҫӗдӗклӗ, пуҫӗ ҫвнди 
ҫӳҫӗзем пагех те вӑрӑи, ҫилаелв мӑкдв пвв вӗлкӗшчт.

Каллех сикме пуҫ(арӗ лашз. Лавӗҫ пушӑаа ад(!Ш- 
ла!', йӗввнӗндвн хыгӑ тыгаӑ, вихӑҫан та вӗҫ»рсэ ка- 
йадла йарас ҫук.

Ну-ха, айга, уг малалла—твсв пынӑ вӑхӑтра йул- 
ашхи вӑйне пухса хашлатрӗ те йӗвваден тыгса пыра- 
кана айкквЕелле ывӑтса хӑвардӗ.

Ҫуна йура туоанда сирпӗтат, пбр айккиндея тепӗр 
айккинелле ҫапкалана!. Тйлхеаине адӑсвнден йавадарӑм, 
тпрулатса пыратӑа. Ӑҫта та пудян ҫааса хӑварасран 
■Ьуя йулмарӗ. Кбҫ вӗҫ ывӑткӑвса йулас пек дӳквЕсе 
дарга пыратӑа.

'§арӑн(ӗ, дӑаданса тӑдб. Тндхепвне алӑран йаыасӑ 
рах тыгоа даратӑа. Ҫапза хӑзарасран хӑранипе пӗтӗм- 
пех тарданӑ.

Лавӗҫ дуаоа ҫнтрӗ, Ҫӑварне дыхӑяоа туднӑ йурне 
оурат.

— Ну, йудашкн хут ҫаврӑаатӑп. Татах иртсе кай- 
масаи, ки1вх ҫаврӑнса кайа^ӑп,—ответлаҫӗ тарӑхнипе.

Ҫаз1ртӑмӑр, пыратпӑр. Иарӗя удра гепӗҫ ҫуа» пы- 
ра¥. Епӗр те лашшна уа хнҫвндвя йатӑиӑр. Ҫапха 
вара „хӗрлӗ хӑратакан ҫынтан“ иртрӗмӗр.

Хӗрлӗ хӑратакан ҫыаӑа ногорине кӑштах аса ил- 
терсв хӑварзм. Ӑна айакрш илов килнӗ. Ӑаа тепӗр 
тӗрлӗ авӑн ҫапмалли ма^сшанӑ /здожтая мохотилка! 
теҫҫб.

Кӗркуннв колхоҫнӗксвн авӑнне ҫапнӑ. Халӗ ӑа» 
колхогран хула урамӗ вэррине иаов калсе лартнӑ. Л*- 
ра'1, нимӗя те шзрдамлс!’, тудӗк сарайнг илсе кӗртсе 
лартӑр, кунта кӗзвн ҫӑаан тухса пӑоӑлатӑп! теов кӑш- 
кӑра!'. Ҫавӑнпа та двтиасне тв хӑрата?.



МашшввЗна илое хилое дартнӑ. Авдах тви двршӗн 
иашшявсен сарзӑне илсе пырса лартавиаэ. Ҫид тӑиаа 
йӗое сапа вувсевде хурлйиӑн лараф. Ввҫй трактӑр 
жӳлсе туртгаро* та саоайав ҫитервймвв. Ҫавӑкпа та 
ҫак хӑратавав ҫывӑв (1)Сложвая молотвлкаҫуд варрине 
ьырӑв вышӑвиалла пулнӑ.

Тексапӗрӗн 29 иӗш кунӗ. Хӗл кунӗ ҫурхи кулхи 
пек ӑшӑаа, вӳрпе улшӑявӑ. Ҫӑиӑрлӑ йур ҫ*вз¥. Маш- 
шин йӗпе йуроа йӗпенет, сивӗпе шӑвса пӑрлавӑ¥. 
Каллрх и рлег, тутӑха^. Тимӗре тугӑх ҫийет. Увӑн 
вивттисеы вырӑвта тӑмзҫҫӗ, аайӗоем те дун сӗр' е урӑх 
ҫӗрелде утоа к*йаҫҫӗ, Ҫитес кӗркунне авӑн ҫапналла 
пулсав, пӗр вивтти ҫук, кувта тата Т с п ӗ р  кзрлӗ пайӗ 
ҫук. Акӑ илӗпӗр, уаӑн туртине.

Молоттилквӑн турти йывӑҫ патак. Вӑд ҫӗредле 
пӗшкӗннӗ, пуҫӗпв тӗвӗленое тӑра^. Пӗрин ҫӑмарта 'пӗ 
ҫерме, йе дей вӗретие вутти пӗтнӗ -оултӑр. Ҫавӑвта 
йӑвяҫ ттрта пурддӗ-х», вӑл мана пӗҫерие йура¥, твсв 
пырса хуҫоа вайа^. Вара йв дей вӗретсе, йв ҫӑмарта

пӗҫерсв ҫийет. Кӗркунив вара турт» шыраоа пӗр икӗ 
кун иртереҫҫӗ, винтгисеашӗн, тата кврлӗ пайсемшӗн 
те—пӗр икӗ ерне ытларах иртвт, мӗзшӗн тасея вӗоенв 
ҫырӑрса илео пгла)'.

Кав»шран Нӑрваш—Кошкӑна кайнӑ ҫӗрте, дувун 
ҫул хӗрӗвде тепӗр пӗр пӗдӗк й»л пур ( вӑл йал й»тне 
пӗлеймеоӗм, авдах дукун ҫул хӗравде.) Унта та тепӗр 
(с;олнӑй молотиакӑ авӑн ҫапмалли машшин лара)'. 
Кӗр^уше ву мш ш иаа Кавашрат 3 лаш»па илое звнӑ, 
халӗ 3 трактӑрпа та Канаш хулияе влсе ҫитереймен. 
Уйах пӑрахоа хӑварнӑ ҫак машшинз,—хӑриаван ҫынна! 

Ҫав тӑдӑ! машшивиоене сарайве пуҫтароа лаптмалла, 
Канашри МТ отантои—кӗркунве кирлӗ^ иулдӗ те. 

ха^ь йур хырма кир^ӗ мэр вӑл молоттилккӑ. Мӗн ту- 
иалла уяаа? Йур хырма урӑх тӗрдӗ машшинӑ... Тепӗр 
вӗркунне аса илӗпӗрха, теое мӗн пур вӑйӗпе ҫӑварӗсрне 
аваслӑн кароа, хирӗҫле тӑчӑ ҫӳгӗсене вӑрӑм пӳрви- 
семпе кайалла йа^са вала¥.

К. Шупуҫсем.

Вӗренӳ аван пырат, анцах...
'^уракасси (Канаш р.) йалсоветӗнБв хутпӗлмен- 

нисене 61 ҫынна, сахал пӗлекенсене 224 ҫынна 
пурне те йавӑҫтарнӑ.

Вӗренӳ аван пырат. Вӗренекенсем вӗренӗве 
пӗрре те сиктермесӗр ҫӳреҫҫӗ. ВӗрентекенсенБен 
7-шӗ комсомолӗссем, в е р е н е к е н с е н  у с л о -  
в и й ӗ с е м  п у р т е  ҫ и т е л ӗ к л ӗ .

Ш ывпуҫ шкулӗнБИ уБитлӗ: СОККОЛОВ.
(.Ҫ ам рӑк колхоҫнӗк" хаҫатӑн 2-мӗш номӗрӗнБв 

1932-мӗш ҫул).

Ҫак оаметкӑн» ҫыраккн Шывпуҫ 'Вуракасси шку- 
дӗнди Сокволовпа НивконорЗв удитдӗсем пӗдӗк хура 
дашивв РӖК дупасайав пырса, аҫампа ашӑкларӗҫ. 
Тӑхӑвыа дикое пывӑ аттисеве мнх ӑшнв двксе ҫуни 
тӗпнерех, ҫын курмадда мар тарах туса удӑмпа вяюе 
худӗҫ.

РӖК-алла вӗрер пу.!ь?,—•тесе кздаҫвадаса тӑраҫҫӗ 
пӗр пӗринпе.

РӖК савхосӗ йуданутпа персе те ҫитрӗ. Лаши 
ҫинден авса дӗлпӗрне мӑйнех дӑркесе витенв вӗрхсе 
йадӗ те, вӗсеы оатне пырса тӑдӗ.

— Сторовӑ, савхос! Мӗнле пурӑяатӑр?
— Сотровӑ! '§упвлатпӑрха йврипен.

Мадтанхи ыйгу Совколовӑн вӗневесеи, хутсеи, вӑ- 
ранташсем, тата ыписене те ыйтасси. Урӑх сӑмах ҫиве 
вӗрое кайадден ҫавна ыйтма пикеадӗ. Какшӗ, ыйтӑва 
татасах пуда¥ вӗтха. Уясӑрӑн класа та пырс» ан кӗр. 
Хут тавай, ӑҫта вӗневе, ӑҫта кӑранташ?—гесе ыйгаҫҫӗ 
вӗренекенсем.

— Ну, мӗнле ха сирӗн, вӗренмедли хатӗрсем 
пур-и?—шӑвӑятарса ыйтрӗ Сокволов.

— Нимӗн те ҫук пирӗн, ан та ыйтӑр!—вӑшкӑрсак 
ответлерӗ те, Еайздла ҫавӑрӑяоа РӖК вицкар"и тӑрӑх 
ваокасах утса варӗ савхос. Сокволов нимӗн тума пӗл- 
меннипе, апда еппин,—тесэ пуҫае в*то» тӑрса йуддӗ. 
Вырӑнтан та тапранмасг. Ара питӗпыоӑв хуйхӑвӗт ха. 
Шкуда тавӑрӑнсан ввреневенсем тӳрех Сокволовран 
ҫав кирдӗ йапаласене ыйтаҫҫӗҫке.

Вӗоене ун илсвх пымазла. Вӗренввенсеи те ҫавсвне 
идмесӗр ш»уд» пыма та хушмаҫҫӗ. Мӗн тӑвас?

Пысӑк хуйӑха ӳкрӗ.
— Мӗн, ытл» гӗлӗнсв ан тӑрха воӗ, ҫӳлӗ Райҫут- 

пайвв хӑпарс» пӑхар, тен увта тупйпӑри,--теов лӑп-
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дганардӗ Сокю10»в Н^ккэяаэӑв удтпӗ. Ҫ ш а  вара 
иккешӗ тв ҫут пайве, ҫӳдги хуга хӑпаро» карӗҫ.

РӖКӗн ҫулти хугбндӗ шӑаах. Хутран ситрен те- 
лефон дӑвкӑртата¥, тата пӗр кӗтвсрв пӳгӗмре РӖК 
ҫекреттарӗ ҫыроа дарӑ'Г. Урӑх никам та ҫук.

— Ӑҫга кайса пӗтвӗ вара кунти ҫыясем, йе халӗ 
те са^ттти пуҫланманим ха сирӗн?,— ыйтрӗ дӑтайман- 
нипе Совколов. Увӑн пайан ҫав йапаласенв ил: ех та- 
вӑрӑвмалла ҫкеха. Уясӑрӑн тавӑ;^ӑама йурамас!

— Хм, пайан выххотной вӗт. йвпле есӗр ӑна та 
пӗлмест^р. Йалсоветсене йаьӑ пулао па¥ кун пиркн 
отношени,— ответлерӗ ҫекреттар.

—  Еоӗр ӑна пӗлменҫке.
— Вот теае ва. Пӗдмен тет.
— Ннаӗн *ума аптранипв Совкоювпа Никконорӑв 

та пӗр кӗтесри пулӗме вайса лардӗҫ. Ӑшӗсем ҫунниае 
перусвиеене дӗртсе йадӗҫ. Мӑкӑрлантарса, пӗр пӗринпе 
дараҫҫӗ. Хуйхӑ вӗт, хуйхӑ. Кӗнекесем ҫук, хутсем ҫув, 
кӑранташсем ҫук, перосем ҫув, тата вжкам та ҫук, 
выхкотной кун.

Нумай вӑхӑт иртмерӗ вӗсем патне Павӗд Иеворд 
пырга вӗ |ӗ . Вӑл 1а сторов тукалаоа вӗсем патне пырэа 
дардӗ.

—  Ну, Павӑл Йекорд, сирӗн вуята скдатра кирдӗ 
вӗренӳ хатӗрӗсем пури?—ыйгу хыҫҫӑн ыйту пара¥ 
Сокколов.

— Т», ҫуккӑ хадӗ нимӗнех те. Тепӗр икӗ ернерен 
кидмедле, ун духяе пула). Таҫта РӖ< илнӗ пулас п»¥ 
тв, илсв КИЛМ5Н пудӗка,—огввтдерӗ Павӑл Йехорд.

— Апда вяпин. Пирӗн вӗренекен ем пӗр майах 
ыйтаҫҫӗ те, ҫзвӑапа кидое пӑкас терӗмӗр. Кувпала 
ӗнгӗ ик виҫ хут та килтӗмӗр, пӗр майах ҫук пул&¥.

— Тата хут пӗлмендӗхнв йанварӗя пӗррӗмӗшЗаде 
пӗтермедледдб те, ха^ мартӑя пӗррӗмӗшве ҫитег пулӗ,- 
хушса худӗ Никконорӑв.

— Пӗтермедле ҫав.
— ,А “- ,У “ палдакан пул^вӗҫ тв, вӗнекесвм вулкс- 

шӗн ыйгаҫҫӗ. Нӗлтӗр тв ҫаваеявх вӗреянӗ, кӑҫад та 
ҫавсевех вӗревтвтпӗр, Малалла кайаодӗ ху¥, теҫҫӗ 
вӗренекенсеи.

— Ҫапли ҫапла та, андах ҫув вӑ1 хатӗровм, огвет- 
лерӗ Пӑвӑх Йеворд.

Урӑх нимӗн те ҫук. Ыйтма та кирлӗ мар, п аи эх  
нимӗа те ҫук. Ҫуг пайЗаде ӗҫлекенсем ҫеҫ, вӗсем те 
пайан ҫукха.

К. Шуоу9Свм.



Ьастуш-
каоем

(Вв^Ь^РСвньв 
иккен тухса 
йурлама)

— Йут ҫӗр шывран епбр кидов 
Сире йтрӑ йурлама.

—  Ватӑ-вӗтӗ хытӑ итлӗр, 
Авдах ытл«х ан хулӑр!

Хушмалли (кадаҫса);
— Вернӑ вӗт, Крншӑ?
— Вравтӑ, Мяшшӑ!
Тӳр сӑиахӑн суйи ҫук.

— Авӑ дера пӗр колхоҫнӗк 
Пуҫве усгӑ, хуВхӑра^

— Коххос ӗҫне пит йермен тв 
Тырӑ сахал илнӗ, тет.

(Хушмалли).

— Авӑ тата леш колхоҫвӗк 
Савӑвӑҫлӑ кудкале)'.

Куми унӑн колхос пуҫлӗх 
Ӗҫлемеоӗрех тыр параӖ 

(Хушмалли).

— Авӑ дере пӗри тӑра^ 
Сӑмси ытла хӗрелнӗ...

— Сана кулак тумао таое, 
Ерех вӳаме вӗренаӗ. 

(Хушмалли).

— Ах, ҫырлах, ву Яалта 
Ухсах-дӑлах пит вумай.

— Хеоооааоттовкӑ йртсвн 
Йусанӗҫха ан куф^ьан.

(Хушмалли).
— Ҫак йэл ҪИ Кӗ (айом оарма 
Ал гоӑнкартса тытӑнвӑ.

— И«ҫӗр вырӑнне ҫврӗи твякӗ 
Арав сарвӑ квартӑлта

(Хушмалли).
—"Авӑ лере пӗр хӗр тӑра¥
Пидӗ Йӑл-йӑл ҫ.утӑла¥.

— Кайоа питнв тӗков пӑхха 
I Аллуна (ӗя ҫыпҫӑна)?.

твсв

(Хушмалли).
— Авӑ тата пӗри 1ӑра¥
Ҫын хыҫӗвде хӑраса.

— Ман ҫийе та ҫитӗҫ 
Пытана¥ вӑд вӑтавса

(Хушмалли).
— Авӑ пӗр хӗр путрӑ вырӑннв 
Щур тӑмаада шуртдвӑ.

— В ӑ1 та еппин хосрашдота 
Йароа илнӗ хӳринкен

(Хушиалли).
— Ӗатӗ, Кришшӑ, петерӗпӗр 
Ватӑ-вӗтӗ ҫилленӗ.

— Ҫилденсен те пур пӗр епӗр 
Ҫитмевдӗхе йурдатпӑр.

— Вврнӑ вӗт, Крашшӑ?
— Правтӑ, Мишшӑ!
Тӳр сӑмахӑн оуйи ҫув.

Стартер.

Ш 3 ш и с е N
I.

Виҫб шӑшж тӗттӗмлерехпе шӑтӑкӗсен^вен тухсасоӑн кукӑр ху- 
шӑра тӗлех пул1;6ҫ пӗрне-пӗри.

— Ӑҫта кайатӑн?—тесе ыйтаҫҫӗ пӗр-пӗрин5ен.
— Так...
—  Уҫӑлао натӑ...
— Улчхсем пур-ши пайан?
— Ҫук пу;ь ҫав...
— Айтӑр аслӑ хусах патне?..
Хай, виҫҫӗш те пӗр кӑмӑллӑ пул^ьӗҫ те, пӗр хушӑ хӗрӗнБИ хап- 

харан кӗрех карӗҫ.

Пӳрт. Ламппӑ вӑйлӑ ҫуна*. Е у  аслӑ (шӑши) хусах пур^вӗ. Вӑл, 
темӗншӗн ҫав, пбьБвнех пурӑнат. Сӑмахран сӑмах. Айакра-и тусӑ- 
ланасся?

— Ну, тӑвансем, пӗрех-хут ӗмӗр иртет. Пурӑнеӑ ҫух савӑнса 
йулас, тет хайхи вӗсевБвн пӗри, пултараканскер пудмалла— 
ҫӑмӑл сӑмаллӑ.

Лвстӑр Еаҫонвкине кӑларсӑ та
Ав хбпӗртерӗҫ хайхн шӑшисем.
Аха;{, ҫӗртенех Бйрисем та.ила пуҫларӗҫ.
— 1 1иг аван-ҫке ес, тусӑм, кӑиӑлу аван,—тесе ырлама пуҫла- 

хайли ӑна шӑшисем.
Еҫрӗҫ те пуҫӑоем сӗрӗмлевме пуҫларбҫ.
Шӑшисеи;
— Сӑра ҫукши? Сӑра та йурбБьб, тенӗрен кил хуҫийӗ курше 

сӑра шырама тухса кайа^.

Шӑши хӑнисем пӳртре. Пӑхкалаҫҫб.
Ҫтена ҫум^нБе уҫӑ. Нӳхреп уҫҫи.
— Айтӑр нухрепе... мӑрлит туна...
Улма пур унта...
ИккЛшб хайхн уҫҫине нлсв тухса кайаҫҫӗ.
Тепрнй» кӑмӑллава£мас1^ пулас: иӗреннӗскер, кайма кирлех мар, 

мКрлнт тунннв ҫноея тв йура^, тврӗ вулав,—нӳртрвх йулдк.
IV.

. « Р ,  калама уук тӑттӗм. Алкун1 ндвн хӑиовнах ҫСтвв кайм ала . 
Андах шӑинсвн (йкмвн сӑмва ҫав1 в((хроп шӑшннв твҫтанах оиввт.

рӗҫ 3 
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Пӗррв татӑнмасӑрах нӳхреп ҫийӗ патне персе ҫитрӗҫ. Ох, сӑм- 
оисене хутлатса Б*саҫҫӗ...

Веҫех улма шӑши.—Ну, савӑнӑҫ!
Хӑвӑрт-хӑвӑрт ҫӑрине уҫмз тытӑнрҫҫӗ...
АвБах... Сӑра илие кайвӑ кйл хуҫи шӑши хапхана уҫса йацӗ 

те кил картине кӗьӗ.
Хайхи пирӗн шӑшисене кутве-пуҫне курмӑн.
Латоӑр хытӑ ҫав тарьӗҫ.
Кнл хуҫя кӑшкӑра ҫех йулдӗ.* ,  *
Ҫак, хазь калавӑ шӑшисем Сӗвтӗрвӑррн районӗньн Кутенер шӑ- 

шисем йалта пӗььвн пурнакан Мнрун патне пынӑ. Ваҫҫа, акро- 
ном Ваҫук, тата колхос пуҫлӑхб Кеорки йатлӑ вӑл шӑшисем.
___________________________________________ ТАПД.

Сивӗрен ҫӑлӑрсам ӗнтӗ .*
Крылов повтӑи шӑрдӑк кӑпшанжӑ ҫу вӑхӑтбндв 

йурласа вртерсе, хӗдӗн выҫӑ, оввӗ жунӗсен ҫитсе дар- 
нине т8 сисейнесӗрех йудвӑ.

Хӗрлӗдутай пипдиотеквы к'.нтӑкӗсен шапшурӑ шӑяса 
дарнӑ. Ҫуртӗвдэ сивӗ нундаривден те сивӗ.

— Ор^акков, на сирӗя кдуп тудтинден тв сивӗ?— 
тесе ыВтрӑн.

— А пирӗн хутна ҫук, йудташ,—отввтлврӗ 
пипдиотӗк саветушдийӗ.

— Тата вӑд кантӑксенв ирӗя каҫӑн та на хуп- 
насгӑр? Ҫавӑнпа оивӗ вӑл,—гврӗи кула кула.

— А, ӑна хадӗ хупайрас ҫук, ҫуда уҫнӑскер шӑнса 
дарвӑ хӑй&М'»!

Вутти тв пур, ҫукки тв Ор^акков пуҫӗ ҫуккн андах. 
Хӑй пурӑнЕӑ кӗтесрв пвт ӑшӑ, ҫав ҫуртах вӗт.

Йад ЯЕ кудтӑр. Васкасах хуп кантӑксене. Сан 
вуҫ ҫук нар (пуҫ ҫук пудоан та хупна кнрлвнв куржн.

Кодеканӑв—Ҫӳҫвнкв.
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Ҫвнӗ ҫул йа§ӗпе ырӗ сунни
(Кашнине виҫшер сӑмах).

Совет СойусЗн^Би мӗн пур ӗҫҫыннисвнв.
Партти тавра тата та-ҫӑрах пӗрлешсе, пилӗк- 
ҫуллӑхан йулашки ҫулӗн хӗрӳллӗ прокрами- 
не ытлапцпипех тултарма, тата иккӗмӗш пи- 
лӗкҫуллӑха тивӗҫлӗн хатӗрленсе кӗтсе илме 
сунатӑп.

Активиссене. Совет сойусӗн’̂ ^ мӗн пур 
ӗҫҫычнисене те активис тума, тата ӗлӗкхи 
пеквх вцххотеой кунсен^е те клас тӑшма- 
нӗпе кӗрешме сунатӑп.

Промышлӗннӑҫ претлриаттисвнв. 1931-ш 
ҫулхн плана 1932-мӗш ҫулхи теккапӗрӗн 
ЗЬмӗшӗп^^е тултарас вырӑнне, .асӑрхаймӑн- 
випе“, авкусгӑн ЗЬмӗшӗн^^ех тултарса хума 
сунатӑп.

Колхоссене. Хуҫалӑхпа политтӗк йен§ен 
тпмӗртен те ҫирӗпрех пулма сунатӑп. Опес- 
ли-ҫкӑна, пурне те пӗр хак хураслӑха, тех-

Пурнӑҫлама маннӑ

^ ӑ в зш  кайӑк-кӑшӗк соиусӑ: —Пайан банварӗн 
1-нбпзб теч?

Йулташӑ; —Ҫбнҫ/л пайав. Павварӗн 1 мӗшб сав. 
Кайӑк кӗшӑк сокусӗ: —08, мавса та ка8нЭ. Йан- 

взрбв 1 м^шден парӗн ви;б макаҫбн уҫналладдб. Мбн 
т&вйпӑрха бнтӗ? 

яулташӑ: —Унта о/тма таварсвм ҫук, тейӗпӗр.

нӗккӑна пӗлменлӗхе, тата ыгти кирлӗмарлӑ- 
ха тупӑка кӗртсе хума.тла пултӑр.

Шкул у5итлисене. Пуҫ тӳпие^и ҫӳҫрен 
пуҫласа ура тупанне ҫитив-^енех сирӗн ӳтпӳ 
политехнисатсин хӗрӳллӗ ӗҫӗ ӑшне кбрсе 
каймалла пултӑр.

Шкул а^^исене. Вӗри апат. Вӗри апата хж- 
рӗҫ пыракансене „йӗплӗ ҫӑмах" (ҫӑвар тул- 
ли). Вӗрэнӳ ӗҫӗ ратио хумӗ пек малалла 
кайса пытӑр. Шкула ҫӳремесӗр йытӑ хӑва- 
ласа ҫӳрекен а^асем хисепне 0,000 прс^^ӑ- 
на ҫитермелле пултӑр.

Ревиҫи комиҫҫисене. Параппан туйаниа 
сунатӑп (ҫывӑракан пулӑшкомсене, йалсо- 
ветсене тӗрлӗ йышши йа-дейккӑсене вӑратма). 
^ Зӑҫӑллӑ турӑсӑрсен хӑшпӗр йа-ьвйккисене.
Ӑйхӑллӑ турӑсӑрсен йа-ҫейкки йатне илтмел- 
ле ан пултӑр.

Стакок ҫумӗн]^и рапоъънйе. Йату утар- 
нӗксен хӗрлӗ хӑми ҫин̂ е̂ пултӑр, ху сотси- 
алисӑмла ӑмӑртакансен ретӗн^е пул, "̂ ӗре 
патӗн-ҫи кӑсйунта партти пилетне 'ҫиксе ҫӳ- 
ремелле пултӑр-

'5ӑваш тваттӑрӗн арттисӗсене. Йут шу- 
хӑшсене театтӑра пилетпа та ан кӳртӗр. ^ӑ- 
ваш труппи халсӑрлӑхне сыватма, ‘Нарком- 
прос, папӑшкӑсем мар, лайӑх тухтӑрсемех 
патӑр. Пуласвак халӑхсен театр олимниа- 
тин^е «нӗрреиӗга няанра» тӑмалла пултӑр.

*5^ваш писаттӗлӗсемпе поеъӗсене. Ок1а- 
пӗрӗн 15 мӗга ҫуллӑхӗ ваади «Литтератту- 
рӑ Макнитостройӗ» туса хума сунатӑп,

Нарпита. Ман сӑмӑхӑм сана ҫакӑ: ашпӑш, 
сӗгҫу, ҫӑкӑр-тӑвар, катӑр, хосраш-ҫут, сотси- 
алисӑм ӑмӑртӑвӗ йатла протуктӑсен-ҫен ра- 
Бо-д-висене тутлӑ апат туса пама вӗренмелле 
пултӑр.

Рапоъъисен копператтивне (Шупашкартп- 
не, Ҫӗмӗрлепе Куславккарине, т. ыг. те). 
Массӑсем йенелле ҫавӑрӑнма 'ҫӑрмантаракан 
мӑйу ҫпн-^и ҫӑпансем тӳрлен^ҫ-ҫӗр, рапо-ҫ^ҫисен 
снапшенпне лайӑхлатаосине сӑмсу ҫинех 
картса хур.

Еҫекенсене. Ерех посутисем ӑшне аллу- 
урусемпех кӗрсе ларма пӑрахӑр. Косҫпирт 
лавккин ҫӳлӗкӗсене ерешмен карта тыттӑр.

Прокулшъ^ксене. Ҫул ҫин-ҫе „соснаттӗл- 
нӑҫф" йатлӑ йчпала тупматла пултӑр, тупай- 
масан кахалсен угравси-де ҫӳлтен ҫӑкӑр ҫӑ- 
васса йӗтсе выртма сунатӑп,

Леттунсене. Сывлӑш .тӑрӑх вӗҫсе кайса 
Ала ҫӑлтӑр ҫпее вырнаҫма сунатӑп.

Капкӑн вулахансене пурне те. Потпис^ӗк 
пулма сунатӑп.

Й — н Муъи.



Н У М Е Р Л Е  Х У Т С Е М

Вӑтанма пӗлмесӗр ҫырнӑ хут
Сурсах Вӑриаввас 1адбн ӗҫ(ынЕвоеи йалӗҫтЗв 

Еон претҫетаттӗдӗае ҫекреттарне вӑрҫаҫҫӗ пайан.
Хадб вӑрҫиан та-ха вӗсеи, ҫав санетка вудаса 

тухнӑ хыҫҫӑя вӑрҫасси падлах ӗнтӗ.
1002-нӗш нонӗрлӗ в р  ҫырса панӑ Ъивир йалӗҫ- 

тӑвконӗ Иавк&в вулак-лишшентсӑ хӗрне Сойӑна:
У д о с т о в е р е н и е .

Дано наотоящ ее удостоверенве гр-ке дер. Вурман каосы 
Чигирьокого СИК-а Чебоксарского района ЧАССР Яаов- 
девой Зое Я ковлевне в тон , что у ней хозяйство не вме- 
в тся ‘ ...

Тӗрӗсех ваданӑ вувта йадсовет: Сойӑ Йакӑвлӗ- 
вӑн ху^адӑхӗ ҫук, нӗншӗн тесен раокудадӗт тунӑ 
вӗсеве..!

... отец  помер в вюне о -г.
Тӗрӗс: ашшӗ всоравтонра ларнӑ ҫӗрте визнӗ.

...Мать 0 3-я детьми нроживает на квартире*...
• Тӗрӗс: анӑшӗ Шупашкарта Пдатховӑв пӗяӗшӗ 
патӗвде пурӑва¥, авдах хваттер укҫи тӳяеое мар, 
пӗяӗшрен хваттер укҫи илнеҫҫӗ.

...и нто Я ковлевна 16 лет—она избирательного права 
голоса ие лиш ена*...

Тӗрӗс- 16 ҫулхи хӗре сӑсӑсӑр хӑварнаҫҫӗ...
.Н астоящ ео выдано на првдмет предявления при псс- 

туп лен и я на работу. В чем Чигирьский СИК удоетоверяет.
Н ред СИК-а И Комиссаров.
С екретарь Ц. Семенов.
Ҫак хухаах вӑд Шупашрарти 6 нӗш вонӗрдӗ, ра- 

поддвсен хупӑ оюдовӑйне кӗнб.
Аван Со1ӑна хупӑ отоловӑйра пурӑнна. Хупӑ сто- 

ловӑйра вырӑн тупса панӑшӑн, йалсовет преҫетаттӗ- 
лбпе ҫекрегтарне хуаӑ ҫурта хупса хума пулибши... 
решуткӑдниве, дулран тунине?..

Ҫӗрпӳ районӗн^е ӑс пайӗ пур
Кӑҫалхи ҫула ҫитидвен районоендв ӑс пайӗсеи пул- 

нан, Ҫут пайӗ, Ҫӗр пайӗ, Фиванс пайӗсен ҫех пулнӑ. 
Ануах, есир йулт&шсек, ӑс иайб дӑнта оур гесе, ра- 
йоноенде ан шырӑр, вӑд пайа Ҫбрпӳ райӗҫтӑвконӗ ҫех 
шудӑшхаса вӑларвӑ

Акӑ вӗсен йыХҫтӑвконсенде ӗҫдекен одеюводӗсен 
патне ҫаада ҫыру йараҫҫӗ:

Пур йалканаш СБҫтӑвйБбсенв. Сире Ҫӗрпӳ хвинан ӑс па- 
йӗ ан варӑв куБбнБв 1932 ҫулта хвнван ӑс наГӗ 1 ^ 9  32 
ҫул валли С путшет сӑптавит тума ь®нет, Хӑвӑрпа пбрле 
1932 ҫул укҫа Т1 вке тӑаӑ ибн тсене; йал-хуҫалӑх налӑве 
пӑхни расхут аӑаниснн Беп, саваӑпл ӑшен и пухан и, (Рас- 
хӑта йан и ҫин 5ен, 4) мӗш кварттӑл отвотне, ҫул тал ӑкри 
отБОта тата ытти укҫа тен ке тӑкӑмӑн тевн ете ил се 
килӗр.

РӖК  пуҫлӑхб Ксенофонтов (Ҫинафонтов)
Путшет инҫпектӑрб Ннколаева (Николайева)

Ӑо пайв: „хӑвӑрпа пбрле 1932 ҫуд увҫа тӗнве тӑ- 
кӑнавтоеье: йалхуҫадӑх надӑкб пӑхни расхота йа£и 
ҫивден", тата .4  кварттӑд отдотне идсе килӗр* тесв 
ҫырвӑ. Иадӗҫтӑвкоиӗоӗн н&йран ҫакатӑп тесессӗн те, 
1932 ■нӗш ҫулӑн 4-нӗш кварттӑлӗн огдодӗпе ҫудтадӑкри 
укҫа-тенвӗ расхудӗ ҫинден отдот пана пудтарайнаҫҫб. 
Мӗвшӗн теоессӗн, 1932-нӗш ҫуд аыдах пуҫлана¥ха 
хаяӗ.

Ӑо пайб, тархасшӑн хаҫар пнре, епир „увашвттӗлви 
придивӑпа" 1932-нӗш ҫулта укҫа-тевкб [асхутланн 
ҫивдеа ҫудтадӑврн отдога тӑратайиаотпӑр. Мӗтри К.

Епӗ мӗне йурататӑп?
(Оппортунисӑн сапписной кӗнекин^ен).

Вьцьӑх-ъӗрлӗхсвкъен. Ӗнене йурататӑи. Йӑваш 
вы^ӑх. Ӑслӑ, ӳлӗнхи ҫивден шухӑшяана йуратсах кай- 
нас). Пурввдев ытла ӑсдӑ втейӑсеншӗн каҫса кайыан- 
ви вӑмӑлӑма кай&т. Пӗре выртсассӑв урапа тапсаосӑн 
та тӑрасшӑвэх мар,—кувтан вӑд канлӗхе йурӑтви па- 
лӑрса тӑра¥. Пӗр сӑнахпа кадасан, аван вы:^ӑх вӑд ӗне.

Тискер кайӑксен^еи. Тинӗр шапа дӗре кӑнӑлБе ка- 
йа^. Шӑдӗ 16 ҫук увӑн, шӑдӗ вырӑнӗнде йанах шӑм- 
иисеы ҫеҫ, ҫавӑвпа ьӑл ҫыргна та пултарайнас^ (йаг 
нах шӑынисемпе хӗссе лартма пудтарь)^ те, авдах ун- 
шӑн нинех те ыар). Пуринден ытла вӑд пит йерипен 
утни куҫа савӑнтара¥. Етенсен увтан првнер вднедле 
те, авдах вунайӗшб ӑна курнан та пулӗҫке, ҫавӑ хуа- 
да^ вбсене!

Кайӑк-кӗшӑксвнъен. АкнӑоЗр, вырхасЗр, кӗдете
пухса хуна>ӑр тутӑ пурӑнакавсене йуратарьх пӑра¥ 
дӗренӗн. Йӑввсеве вӗсен план тӑрӑх мар, ахалех ҫавӑ- 
раҫсӗ .. Ӑслӑ кайӑксеи.

Вӑйӑсен1̂ вн. .Кам кана“ тенӗ вӑййа йуратнастӑп. 
Вӑйӑ хыҫҫӑн пӗрпӗрвв дуптуса тухиалхисемшӗн алӑ 
хӑрататӑп.

У^рештенисенъен ытларах дӗре патне пырахавни-
сен: сухпа фанаво оркӑвӗсен. Бӗсенде пӗр шавсӗр, 
хулден хӑвӑн похиттӗвнв пурвӑҫа кӗргсе пыналлн 
майсем нумайрах. Фнноркӑнсевде кулаксене надарах 
мар хута кӗрсв пыиа пула¥, сутра та ҫавӑн майлах. 
Андах вӗсеие кӗне йӑвӑрдӑнса карб ытла та...

Мусӑк. .Каҫннсеве хывнӑ дух каҫакан ҫук“ йурӑ- 
шӑн каҫсах кайатӑа. '§ӑнах та, ыӗн туна ваҫналлаха? 
Каҫмасӑрах ҫитӗпбрха. Тата авӑ ҫакӑ кӗвб, хЗлхава 
кӑтӑклантарса илтӗьвг ҫемҫен: .Шӑнкӑр-шӑвкӑр шыв 
йух&¥, шӑнкӑрд дбппи шыв ӗҫет, дӗкеҫ дӗппӑн иӗн ӗҫ 
пур, кулакпа“... )фу, ку духнехи саманара сӑмахӗсене 
тв иэнса кайиа пуҫлавӑ.

Ш к у л т а.

— Есӗ, Иванов, мӗишӗн картусна кӑсйана 'биксе 
кӗретӗн?

— Кайа йулса килни паллӑ ан пултӑр тесе.
Воркаш.
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Пӗъӗкҫӗн.

„ЪӑхЯ пӗдӗкҫӗн еӑхсах тӑрана)"
Ҫавӑ ваттиееы каханӑ хахааа асра тытса ӗҫлеҫҫӗ 

Шуоашкар хуливдн Осоавиахвн советбнде даракансен 
(„ларакансен“ ҫав, .ӗҫлекевсеы" мар1).

Тӑваттӑнӗш вварттӑлӑн укҫа тенкб планне 3 проддӑн 
та тултарайнан вӗсен.

Осоавиахимӑи Шупашкар соввтке пӗрпбр шӑршдӑ 
као шӑршлаттарса вӑратналла, сӑнсн шӑршӑ пбдни 
пуднӑ пулсассӑн, швапӑроа тасатса йаналла сӑнса 
шӑтӑкӗсеве.

Шур йур.
Вӑрнар районӗнди Шуркӗори волхос шурра йурата)^. 

Шурра йуратвӑ пвркн, 4 кевтар йбтӗве шур йур айае 
туса, йурб ҫвне пӑхса савӑва^ хадб хӗлле пулкӑ най.

Савӑнмасӑр. Халӗ ӗнтӗ йӗтӗн шур йур айнв пудзӑ 
та, ӑна татас хуйха ҫув. Правлеви йапӑх ӗҫденн тэ 
халӗ шур йурпа ввтӗьсе палӑрнн пуднӑ.

Андах ку ӗҫ ҫинден шур хут ҫине ҫапса кӑларсан, 
питех аван иар (арехҫетатӗлӗшӗн те, ыттисенщӗн те), 
Тӑватӑ вектар йӗтӗнв витсе хуаӑ шур йур та, колхос 
правхвБишӗя вӑтавза вӑштах х^^релнӗ пев курӑнавая 
пуддӗ ҫак санеткӑ ҫапӑвса тухнӑ хыҫҫӑн.

Ҫунакансем.
Автоиопилнв таптаса пӑрахасран хӑрамасӑрах Сойус- 

транс ҫинден валаса парар сире.
Сойуотранс машшинӗсем ҫуяакан хатӗрсене (пенҫива) 

планпа йышӑнаиаден ытла та нумай пӗтерсе сырзҫҫӗ. 
Кашни вилонетр пуҫне пӗр нашшвн 350 краы пвБҪин 
пӗтернедле. Сойуотранс машшивисӗсем 61&крам пӗгв- 
реҫсӗ (твккапӗр уйӑхӗнде 661 шар крам пӗгернӗ).

Шофф^рсем дас дасах иашшинсеи ҫиае ӳсӗр ауҫа» 
дарса тухаҫҫӗ. Ашӗ ҫуна¥ вара вӗсен мухмӑрпа. Ӑшӗ 
ҫунвӑ най, пенҫиаӗ те ытлашши ҫуна). Ҫунтарналха 
дайӑхрах (шоффероен ӑшӗсене ыар, пехҫинве те мар) 
Сойустрано пуҫлӑхнв Коро.1|,ова тишкерӳя вӑйдӑ вудӗпе.

Кӑмакапа йаъейккӑ.
Шуркка йадӗнди (Шуиашкар районӗ) „Ҫӗягерӳ* кол- 

хос ҫунӗнди конюмод йадейкви тӗрдӗрев Еанпаависеи 
вӑхӑтӗнде вӑнака хыҫӗнде пытанса выртат. Нихбш 
канппанийе хе йерое ӗҫдеви палӑрмасӖ 3 - 4  уВӑх 
хушши дден увҫи пӗр пус та пухман. Хӗртнб турдкапа 
тӗртое кӑдармалда ӑна уитан. (Тупринка)

Кӑт-кӑт-кӑт-кӑт-ик1
Хӗрдӗдутайри кайӑв кӗшӗк сойусб йӑвана кӗрсе 

дарвӑ та, нинӗн те тӑвасшӑн нар.
Туктамӑш кодхосӗпе уйрӑн пурӑнакан хресденоен, 

пдана вӑхӑтра тудтарао тесе, парӑна хӑварнжоӑр дӑх- 
дӗп, хур кӑвакллсене Хӗрлӗвутайа идое пыраҫҫӗ.

Хердб|утаЬ райоиӗндн кайӑк-кӗшӗк сойусб вӗсенв 
хврӗҫ:
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Рмал
— Ӑҫта дикео пнрӗн ун д у и ӗ  дӑхдӗп, нӗн ҫнге- 

рес, нӗвле деҫес стантеа?—тесе ҫӑварне карса пӑрахо» 
тӗлӗнет.

Пуҫӗ ҫавӑрӑвна пуҫла¥.
Ҫапла вара хресдеасене дӑхдӗдаисемпех к.*йалда 

хӑвялӑса йараҫҫӗ.
Вэра йадта каддвх дӑ1|ӗпоенв паддаса вадвҫже 

ягеҫсӗ.
Мӗн пулдӗ вара ку?
Мӗн пуднине епӗр каланӑпӑр. РКИ каджтӑр.

Ҫӳҫеике.

Пиҫсе кайаӳ.
Сӗнтӗр—Ъ^Р^^^ӑссн колхосӗн (Сӗнтӗрвӑрри райо- 

вӗ) претҫетаттӗлӗ аш вакай хжтӗрлео плава дленӗсем 
хушшвндд» валеҫес тӗлӗшае пуху пуҫтардӗ. Пухура, 
дденсевдвн вы:дӑхӑн илес вырӑвве, кашви длентан пӗр 
пех пуйанни духӑвнипех укҫхн пухсӑ патшалӑха 
выдӑх илсв паиалла туэӑ. Авӑ мӗн тӑва^ претҫетат- 
тӗл ^§кнкӑс Левҫейне тытгарнӑ пуйанӑн ерех дерк- 
ки?“—тет йавкор,

Пуйааӑн ерех деркви тем те тӑва^ӗнтӗ.
Авӑ Лвкҫвй претҫетаттӗлӗ йара пара^ ташша, ура 

хуҫсвх, ларсах ташлаЕ.. пуйан калакан куаӑосассипе. 
Е  ех, йара¥ кӑва, ташдаса пынӑ наӑ ,йбадӗ ҫӑмах 
хуранне* кӗрех кайрӗ алли ури мӗнӗпех. Пиҫсе жайа¥ 
ӗнтӗ вӑд увта. Йурӗҫке, шедвх марҫкв, пиҫсӗя те...

Ака пуҫланнӑ.
Хӗрлӗдутай райовӗндя Мӑн Егмен йалооветра ака 

хампаавийб оуҫланӑ та ӗнтӗ.
Ижлсӗвет првтҫетаттӗлӗ Попров 891 тенкӗ каосӑран 

И1се таҫта хӑй»мата акса хӑварнӑ.
Авал Неврлссӑв поет: „ӑслияв, ырриае, ӗмӗрлӗхлв- 

не авӑр1‘—тевӗ хӑйӗн пӗр сӑввинде.
Аваоса ырринех акнӑ та вӑл, евдах ӗмӗрлӗхли пу- 

дайман— пӗр 3— 4 ҫулдӑха пымалли ҫеҫ пулнӑ (тӗр- 
ыери кӑлентар тӑрӑх хисепхесев).

Ҫ ӗ р ӗ К  П У Л ӗ. Ъ^вашкустиромсойус Бӑпта ҫапа-
'  кан ертелсене ҫӗрӗк пулӑсем тийет-

тере тийеттере йарат. Акӑ .Т рую вив*  
йулташ лӑхӗ (Елӗк р ) ҫӗрӗк пулла 203 
нило ҫунтарса ианӑ.

Ъӑптаҫӑ:— Ма сирӗн пухли ытла шӑршлӑ? 
Кустпромсойусрн вӳрокрӑт:— Ҫайелтн вӑл аха:д ҫав 

шӑршлӑ пудаЕ
Ъ ӑ п та ҫ ӑ :-А  айалти?
Пӳрократ:—А айалти, саиӑй дӑптаҫсене ҫимелли,— 

ҫӗрмесӗрех ҫеыҫедсе хайнӑ вӑх. Ҫен-Шет.

Шухӑшланипе лӑпланнӑ.
—Елӗр хашасвм вх^ьди пӗрлешӳлдӗ вите турӑмӑр. 

Схрӗн колхосӑн ыӗнле пыраҫҫӗха вӑл тӗдӗшпе ӗҫсем?
—  0, Бӑд тӗлӗшпв епӗр сирӗнген пит ыалтж пырагпӑр: 
вите тӑвасси ҫинден еоӗр кӑҫад кӗркунне тин шухӑш- 
дама пуҫланӑ, епӗр нртнӗ ҫуркуннех шухӑшлвса хунӑ 
ӑиа* Вӑркаш.



Тӗрӗсех сырнӑ.
— Пминҫтитут опдгоешитти ҫтени ҫумӗнде (тулйенде) 

тахҫавтанпжх пӗдӗк вывӗскӑ ҫакӑвоа тӑра¥. Увта акӑ 
нӗн ҫырвӑ: .Вход пооторонин лицом воспр(щ«нт'я*, 
тенӗ. Ма вдсе пӑрахнаҫҫӗ ара ҫав хут пӗлменлв ҫырнӑ 
вывӗска?

— Ма илсе пӑрахао ӑна. Питте лайӑх шухӑшлага, 
тӗрӗс ҫырнӑҫке уата: йут ҫын питнэ тӑхӑнса инҫти- 
тута вӗревнв кӗме бураманнине пӗдтерйт вӑд вывӗскӑ.

Сийенлӗ ӗс.
ЕоЗ ӗҫхевӗ ӗҫ—&ывлӑхшӑн сийендӗ тесе, нава икӗ 

уйӑхдӑхах отпӑск падӗҫ.
— Ну, мавӑн ӗҫ санЕвнден тата ытларах сийенлӗ 

пулнӑ— пуҫӗпех кӑларса йадӗҫ, ҫийӗнден сута падӗҫ.

Ҫывӑрса кайнӑ.
Хӑшпӗр ҫтена хаҫаБӗсенБв статйасем пит йапӑх 

тухаҫҫӗ Вуласан та ӑнланмалла мар.
— Пӑхха, пӗр ҫын ура ҫинде тӑвӑ ҫӗртех ҫывӑра¥.
— Вӑд ҫтева хаҫяӗьдвн саьӑн ста)йуна вулж)'.

Елӗкреипех пӗрне пӗри палланӑскерсем.
— Е с ‘ Марйе Ивжнӑвяӑва лайӑхпӗлетӗне?
— Пӗлмесӗр. Иртнб ервере кувӗпвх Куотпромсойус 

макаҫӑнӗадекӗпе йӗи илнб ҫӗрте деретре тӑтӑмӑр унпа.

Иккӗмӗш пилӗксуллӑхра апла пулмӗ те...
Абэ ашшӗ-амӗшсем Шупашкарта ЗБа саБӗсем 

ҫителӗклӗ мар пирки ӳпкелешеҫҫӗ.
— Пур адЕС^не ге „пурвӑҫ д«декӗ“, теҫҫӗ.
— Ҫук, пурнв те мар пулӗ, мӗншӗя тесен в^сенден 

вунабӑшӗ ада садӗсевде мар ӳсеҫҫӗ.

Килти веъъ^рта.
— Ҫӗнӗ ҫудшӑн мар епӗ хавасданатӑт, кивӗ ҫулшӑя 

савӑнатӑп,
— Ма кивӗ ҫулшӑн?
— Хӗрлисеяе хврӗҫваӗ ге ҫапӑҫнине иртнӗ ҫулта та 

нвкам пӗлейиевшӗн.

Сӑлтавӗ, Тарапаа (ХӗрлӗБутай районӗ) йалӗҫтӑвком ҫек- 
реттарӗ кирек хӑҫан та тенӗ пекех ӳсӗр. Тӗрлӗрен 
камппанисем ҫине ҫавӑрӑыса пӑхасшӑн мар.

— Санӑн алпуонвнв кирек хӑҫан та ӑнланмадла мар. 
Пӳрократтиоӑм ку!

— Пӳролраттисӑмрэн ыар вӑл, му.мӑрларан.
— А-а-а!

Турхйн йалӗнъи Кусмин вӗрентекен.
—П ейа! Сирӗя удитлӗ дайӑх ӑндаятарати?
—Акӑш макӑш, лайӑх ӑнлантарат; кӑҫаттинэ хывса 

идег тв, яуҫрзн пара-пара ӑалангараЕ Артуккай.

Камӑн мӑн тумалла.
Ҫӗрпӳ районйн^и Выҫҫӑлккӑ йжлӗнде пурӑнакан

комсомолбсӑн Марйе Косхован ӑратдӑ вӑкӑра пусса 
ҫисе йави ҫивден нвкаиа та каяаналла мар,—ахалӗн 
комсомол й«д»йккн пӗдсессбн выкӑвӑр паиа та, тжта 
урӑх кирхб ыаррнке кӑтартма та пудтара¥ хӑйнв.

Ишлӗкассин^и ; (Шупашкар районӗ) коиоомолӗсӑя, 
Олвааиҫ Огатгин хӑйбя комсонод пидетне пур ҫбрв 
те дяксе ҫӳреме йурамасЕ Авӑ вӑл, комсомод пидедӗ- 
пех вихвӗ ҫын ҫивдв ,псвлш р“ кӗнекн вуласа ҫӗр 
каҫвӑ. Халӗ ӗнтб йадейккӑэ, ҫав Огаттирен комсомол 
пилетвв туртса иямелле пула¥, вара Огатгин, комсо- 
нох пиледӗ вырӑнне кӑсйнве поалтыр кӗнекн днксе 
ҫӳремеале оулаЕ (Шӑвкардӑ).

Нурӑсри ,И скрӑ“ колхосӑн такам та пухсан: ма 
есӗр вы.ъӑх жпадесене уйраг йааӑхоа лартатӑр, на 
колхоҫнӗксене уйӑроа памастӑр?—теое ыйгеан: епӗр 
выдӑхсене вахеҫие врӗк панӑ, ӑва йад сысяисем
кашви кунах валеҫвҫҫӗ, твмелле, (Й. Пӑливух).

Шашкарти (Тутаркас районӗ) ,Пиояер“ кодхосӑн, 
нӗншӗн авӑн ҫааиалли машшнасеве йур айӗыдэ
лартатӑр—тесе ыйтсав: тепӗр ҫулне ҫапна кирхб пудӗ 
терӗмӗр, теиеллв. (Ъжнтра),

Сӗнтӗр^^ӑрӑш (0^н:ӗрвӑрри райовӗ) йалӗнде Антун 
муднае Аар&ы арӑнб косҫонрт ӗрехбае оутӑ тӑваҫҫӗ. 
Ҫав ерех сутакансемпе кӗрешие кодхосӑн аслӑ прет- 
ҫетаттӗлве Л)1вкӑоӑва ан хушӑр, мӗвшӗн тесен вӑл 
ҫвв ҫывсея ерех кӳллнаде пӗрмайах вшсе ҫӳреме
йурата!?.

Тӳрлетнисем.
,  Капкӑн “ 19-20-иӗш номӗрӗндв Утар

( Мжриоплӑҫ) шкулӗнде удитдӗ адасене шӑршлӑ аш 
ҫатв}вг, тесе ҫырна терӗо пулмав. Ҫыраканнв хӑйнв 
йӗнлӗ ҫӑмах ҫитермелле пулаЕ

,К»пкӑв“ 22-мӗш номӗрӗвде, Тидӗ тус статйа 
вӗҫбаде ,Авдах* сӑмаха кӑларса пӑрахмадда (корек- 
турӑ ӑӑнӑшӗ).

„Капкӑн “  хакӑ: 

ҫулталӑка— 1 тенкӗ 
80 т  

6 уйӑха~90 пус,
3 у й ӑ х а -4 5  пус
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лак акитатсине хирӗҫ

Трактӑрсем пулаҫҫӗ тесе, ла- 
шасене 1 усса пӗтврекенсемпе 
вирлӗн кӗрешмелле. Вӗсем ку- 

|л а к  ӗҫне тӑваҫҫӗ.
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Трактӑрпа лашан ыталанса ҫӳремвлле.


