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Пролвттари тиктаттурӗн ҫӑршывбнье.



М О РСтш
Калавӑм ман йумах мар. Аньах калаври керо- 

йӑм вара те ҫӗр ьзм ӑрӗ ҫинье пурӑннӑ, те тӳпе- 
ри М а р с  ҫ ӑ л т ӑ р  ҫинье пӗрпӗр ыайра 
патне киле кӗрсе Марс ҫынни пулса кайнӑ. Вӑл 
Канаш стантсине мӗнле килнине те пӗлмесӗрех 
йултӑм—те йеропланпа вӗҫсе килнӗ, те ӳксе кил- 
нӗ (Марс ҫинье пурӑннӑ пулсан). Кирек йепле 
килнӗ пулсан та, вӑл ҫул ҫинье никампа та ка- 
лаҫса пӑхманни паллах; малалла епӗ калас „роман 
сыпӑкӗньех* вӑл палӑрса тӑрат.

Ҫитӑр Хветӗрӗ тесе ьӗнеьъӗҫ ман керойӑма 
ӗлӗк, халӗ те ҫаплах ьӗнмелле пулат. Аньах Ка- 
наш стантсинье ӑна нийепле те ьӗнекенни пулман.

— Ей, мӗн ҫӑварна карса тӑран!—тенӗ ӑна ти- 
йенӗ лавпа иртсе кайакансем.

, «Нӑрӑх»—тутарса ҫил пек иртсе кайнӑ автопусӗ. 
Ҫитӑр Хветӗрӗ картах сиксе пуҫӗньи шалпар- 

тарах ларакан ҫӗлӗкне тусан ҫинех ӳкернӗ, хӑй 
тарма тытӑннӑ. Ҫавӑрӑна-ҫавӑрӑна пӑхса тарат 
автопусран.

Темскер ку халиььен курманскер! Курпаттӑв 
хуҫа туйаннӑ ӗнтӗ кӑна пирӗнтен мӗскӗнсеньен 
мӑшкӑлама,—тесе тарӑхса тӑнӑ пирӗн ӗлӗк нумай 
мӑшкӑл тӳснӗ керой.

Шӑхран стантси ӗлӗкхиньен тӑватӑ хут та ыт- 
ларах асланса кайнӑ. Ку п и т е х тӗлӗнтер- 
мерӗ.

— Хусан хуҫисем куҫса ларнӑ пулмалла пирӗн 
Ьӑваш таварӗсене йӳне илсе пуймашкӑн,—тесе 
пуплешсе ильӗ вӑл хӑйпе пӗрле пыракан туйипе.

— Шӑхрана пӗлетӗни есӗ?—тесе ыйтат пӗр 
васкаса кайакан ҫамрӑкрах ҫынран.

— Мӗнле Шӑхран кирлӗ сана?
— Ай ку Шӑхран стантси пулмари? Ш ӑхранах 

лулӗ терӗмҫке?!
— Е-е! Авӑ мӗнле Ш ӑхран ҫиньен пӗлесшӗн 

лккен есӗ. Ш ӑхран халӗ ҫук.
— Мӗнле ҫук? Мӗнле вара Ш ӑхрансӑр. Пуйӑс 

:ине мӗнле ларан Шӑхран стантса пулмасан?
— Шӑхран вырӑнне Канаш теҫҫӗ халӗ ку стант- 

:ӑна,
— Авӑ мӗнле?!—тӗлӗнсе тӑьӗ хытса кайнӑ Хве- 

'ӗр.—Ӑҫта кунта постойалӑй твор? Киле каймал- 
ш манӑн. Лав тытса кайас, тетӗп.

— Постойалӑй творсем ҫук. Авӑ ҫав ҫурт патне 
сай!—терӗ ҫынни Колхоҫнӗк ҫурьӗ йенелле тӗлле- 
е кӑтартса.—Унта лартса кайакансем тупӑнӗҫ.

Лавӗ тупӑньӗ. Ҫул май йӳнех лартса кайма 
1ульӗ пӗр мӑкла сухаллӑ, лутрарах, хура ь^ваш. 
Сайаҫҫӗ.

Лавҫи сӑмах ваклама йуратман ҫын пулнӑ. Ҫа- 
ӑнпа вӗсем иккӗш темиҫе ҫухрӑм хушши нимӗн-

ле сӑмах шӗкӗльемесӗрех ларса пыьӗҫ. Хветӗр 
шӑркана ларнӑ ыраш кальисене пӑхса пырат.

— Мӗнле, тет Хветӗр,—кунги уйри анасен йӑ- 
ранӗсем ҫук.

Йӑранлӑ пӗьӗк анасем тӗлӗн-тӗлӗн ҫеҫ уйрӑмӑн 
выртаҫҫӗ хурланьӑклӑн.

Пырсан-пырсан ьӑтаймаст Хветӗр. Ыйтат лав- 
ҫӑран:

— Каласа парха мана: кам акса пурӑнат ҫак 
йӑрансӑр пысӑк уйсене?

—  Колхос!—терӗ те ь^мсӗр лавҫӑ, ь^лӗм  ав- 
рине каллех шӑл айне хӗстерсе малалла пӑхса 
шӑп пульӗ.

— „Колхос" хушаматлӑ ҫын тытати вара ӑяа?
Хветӗр уҫӑлсакайнӑ ҫӑварне шӑнасем кӗре кӗре

тухнине те сисмест.
^Татах 10— 12 ҫухрӑм карӗҫ. Татах пӗтӗм хӑйу- 

лӑхне пухса ыйту парат ьӗмсӗр лавӑҫа:
— Лере ҫӗрсене Колхос йатлӑ ҫӗрулпуьӗ ты- 

тат, терӗн, кунти йӑрансӑр уйа кам акатши?
— Колхос!—тенине илтет каллех унӑн хӑлхи.
-;р Ой-ой, ҫӗрӗ пысӑк унӑн!
Йенӗш йалӗ тӗлне ҫывхарса пырсан, каллех 

ыйтат:
— Кам ҫӗрӗ ку?
— Колхосӑн.
—  Тфу ты! Кунта та Колхос хушаматлӑ ҫынах 

ҫӗрсене хӑй аллине ҫавӑрса илсе акса пурӑнат. 
Укҫалла илнӗши?

Тата акӑ мӗн; кашни йал вӗҫӗнт,е тенӗ пекех 
вӑрӑмӑн тӑсса туса кайнӑ ҫӗнӗ ҫуртсем хӑйсен 
катмарӗпе тӗлӗнтӗрсе лараҫҫӗ. Мӗнле ҫуртсемши? 
Ыйтсан каларӗ-каларех йамшӑкӗ:

— Лаша витисем,—терӗ.
— Мӗнле пуйан тытатши ун ьухлӗ лаша?
— Колхос.
— '5ӑваш ахш и вӑл?
Шӑп. Урапа кустӑрмисем ҫеҫ халтӑртатса ЬУ' 

паҫҫӗ.
Ӑй-уй, пӑххалӗ—т,иркӳ тӑрри хӗреҫсӗр. Т)анӗ- 

сем ҫук. Ах, ку йамшӑкпа! Пуплешсе пыма йура- 
таканнине ты тм аллаььӗ те.

— Ҫпиритонӑв хуҫах тытатши ку армана?
— Вӑл мар, колхос.
— Пит пуйан ҫын пулнӑҫке апла вӑл?
Лери, Матшу патӗньи ҫил арманӗсем те унӑн- 

нах терӗ паҫӑр. Суймастши ку?
— Ку кирпӗь сарайӗ камӑн тата?
— Колхосӑн.
Тӗлӗкре марши епӗ тесе, хӑйӗн сӑмсине тытса 

йӑваласа та пӑхат, ьӗпӗтсе те пӑхат, ьавса та пӑ-



хат. Ҫук, тӗлӗкре мар—ыратат шелмӑ сӑмси хы- 
тӑрах ьӗпӗтсен.

Акӑ пӗкӗ айӗн Хветӗр ҫуралнӑ йал курӑнма 
пуҫларӗ вӑрманла. Унтан йалне те ҫитсе кӗьӗҫ. 
Тфу, йала палламалла та мар. Ара ьи ркӳ  хӗресне 
ма илсе пӑрахас? „Тутара“ тухни мӗн пурте? '^а- 
савайӗ те ҫук. Пысӑк купсасен пек мӑнӑ ҫуртсем. 
Вите туса лартнӑ. Кирпӗь сарайӗ пур.

Пӗр васкаса иртсе пыракан ҫынран пнььӗш  ӑҫ- 
та пурӑнни ҫиньен ыйтат.

— ПиььУ кунган куҫса кайни 12 ҫул. Йалтан 
8 —9 ҫухрӑмра комун пуҫлӑхӗ пулса пурӑнат вӑл.

— Камун. Мӗн вӑл камун.
— Ҫавна та пӗлместӗни?
Хветӗр шухӑша карӗ. Ш ухӑшлама лайӑхрах 

пултӑр тесе, ҫамка тирӗсене те картлантарса ху- 
рат, ҫӳҫне те шӑлса пӑхат...

— Ӑпла пулсан йӑмӑкӑма шырас пулат.
— Йӑмӑку хамӑр йалтах. Вуламалли ҫуртраььӗ 

хзлӗ вӑл.
— Ҫурта вулама пулати вара?

Мӗнле ҫын есӗ вуламалли ҫурт ҫиньен те 
илтмен. Хут та пӗлместӗн пулӗха. Хут пӗлмен 
ҫын ҫук пирӗн йалта, есӗ кӑяа килсе кӗрегӗн. Авӑ 
пӗр комсомолӗс вуламалли ҫурталла кайат.

— Кам тетӗн?
— Комсомолӗс.Унтанкаласа йар...йӑмӑку килтӗр.
Комсомолӗс тенине те ӑнланаймасӑрах йульӗ

Хветӗр.
Пӗр пысӑк ҫуртран аьасем ьупса тухрӗҫ пӗр 

ҫемйери пек ш акӑртатса.
— Шкул а-§исем пулмалла кусем.
— Мар, аьа  сатӗнье ӳсекен аьасем  пулаҫҫӗ вӗсем.
— Аьасене... сатра ӳстереҫҫи. Куҫ вӗҫеньех ан 

кулха. Сатра панулмисем ҫеҫ ӳсеҫҫӗ.
...Калаҫса тӑнӑ ҫӗре Хветӗрӗн йӑмӑкӗ пырса 

тӑьӗ. Пӗр пӗрне курсан савӑн-§ӗҫ. Калаҫаҫҫӗ.
— Инҫеи-ха сан килӳ?
— Колхос ҫурьӗпе йунашар.
— Кунта та Колхос ҫурт лартни. Пӗтӗм ьӑва- 

ша ҫавӑрса илнӗ апла вӑл ҫын.
Марине инке пуҫне силлесе кулса илет те, пат- 

шапа совет влаҫӗ, клас кӗрешӗвӗ, совхоспа кол- 
хос ҫиньен пит кӗскен ӑнлантарса парат. Йал 
вӗҫӗнье трактӑр кӗрлесе килет. Ҫул йусама кайнӑ.

— М ӗнку?—тет Хветӗр хӑрас шухӑнз татнӑскер.
— Трактӑр.
— Трактир?! Мӗнле трактир?
Ӗлӗк МикулБй патша вӑхӑтӗнье ӗҫме вереннӗ- 

скере трактир аса килнӗ. Марине инкен трактӑр 
ҫиньен каласа памалла пульӗ.

Колхос кӗньелерӗнье ратио хӑй ӗҫне туса лараГ. 
Халиьен ӳсӗр ҫынсем „ойорох та ойорох" тесе 
йурланине ҫеҫ илтнӗскер, Хветӗр ратио т,йваш 
компоҫиттӑрӗсем илемлетнӗ йурӑсене хорпа йур- 
ласа панине илтсен, ирӗлсех кайрӗ. Калаҫаймийех 
пульӗ.

—  М...М.. мӗн ку?— тет.
Ратиопа па.тлаштарат Марине.
— Ратне тетӗниха?

Ратне ыар, ратио,
Йулашкинт,ен Марине;
— Хамӑр йалта пулакан веььӗрсене курсан та 

есӗ тӗлӗнсех каймаллаха. Ҫпектаккӑ.ьсенье хам та 
вы.Ьатӑп, хоркрушок та пур пирӗн,—тенисем Хве- 
тӗрӗн хӑлхине кӗьӗҫ пулин те, пуҫне кӗмесӗрех 
йульӗҫ.

Тӗнье пекех вӗҫи-хӗрисӗр нумай Хветӗр илт- 
м_ен—курман йапаласемпе сӑмахсем колхосланнӑ 
ҫӗнӗ йалта. Йал пиьӗ кӑна мар, ӑшг)Икӗ те ҫӗнӗ 
мехханисӑмпа сывласа тӑрат. Пӳрте кӗрсен пӳрт 
те урӑхла йышӑнса илет сана. Сӑхсӑхма турӑшӗ ҫук.

—  Ӑҫта сирӗн гурӑ?
— Турӑх ҫиме кайнӑ,—'терӗ Марине инкен пи- 

онер ҫулне ҫитнӗ аьи.
Хветӗр кӑна илтсен йӑл-йӑл-пӑхкалани Марине 

инкешӗн те кулӑшлан туйӑньӗ.
— Упӑшку ӑҫта кайнӑ тата?
— Происвотсовешьанине каймаллаььӗха тесе 

тухса карӗ те вӑл паҫӑр, килет пул)ха.
— Мӗн ара вӑл „просзот совеш ьани“ тени.
Ой, алшӑллисем! Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ... пиллӗк

алшӑлли хӑрах ҫтенан ҫуррине лапах йышӑнса 
хунӑ. Халӗ ҫеҫ ҫуса ҫакнӑ пулмалла.

— Мӗн тума ун ьухлӗ алшӑлли ҫакса хунӑ. 
Ҫӳпҫе ҫуки мӗн сан?

— Пилӗкӗн пурӑнатпӑр та, пиллӗк ҫынна пилӗк 
алшӑлли.

— Ма апла?
— Траххом йересрен.
—■ Хӑш Трахвин?
Траххом пӳрӗ йухса тӑракан куҫлӑ Хветӗр трах- 

хом мӗнне пӗлмест. Илтмен ун ҫичьен. Мӗн тӑвӑн 
ӗнтӗ унпала.

Н« *
Пайанхипе икӗ ерне пурӑна! ӗнтӗ хӑй ҫуралнӑ 

тӑван йалта Хветӗр. Хӑна хисепӗнье тӑрат халӗ 
вӑл. Колхос ферминьен илсе пынӑ ӑшӑ сӗтпеле 
тӑоантараҫҫӗ ӑна хурӑнташӗсем. Кӑнтӑрла апат- 
ланма колхос столовӑйне кайат, ҫийес-ӗҫессиньен 
пушӑ вӑхӑтра халиы,ен илтмен усӑллӑ йапаласем 
ҫиньен каласа панисене хӑлхине ьикет. Хӑйне хӑй 
т,и ухмах ҫын вырӑвне хурса, мӗскӗнскер, йут 
ҫын умне тухса курӑнма та вӑтанарах тӑрат.

Пӑрахмалла санӑн вӑтанма, Хветӗр тусӑм! Епӗр 
те вунпилӗк ҫул ӗлӗкрех каснӑ-лартнӑ есӗ пулнӑ, 
халӗ а̂ к̂ӑ хӑвах куратӑн—мӗнле ӑслӑ ҫынсем пулса 
карӑмӑр. Амерӗке хӑваласе ҫитсе сиккипех иртсе 
кайас тетпӗр... О, ун ҫиньен шутламалли те ҫук, 
иртсе кайатпӑрах! Йӑван Муьн.

КОРГ аппаратӗн^е -дӑвашсем 33 про^. ҫеҫ.

— Ку кры ссасем  м снлескерсем ?
— П оккасаттӗлнӑйсем  (кӑтартуллисем ). А п п арата  5 ӑваш - 

латасси  ҫине п равлен и  м ӗнле пӑхнине к ӑтар атаҫҫӗ  вӗсем,



Атӑлӑн токӗшӗн.
^Ех, Атӑлстрой!—тесе ҫамкине хӑйӗн саркаланӑ 

вӑрӑм пӳрнисене пӗр ҫӗререх таььӑн  пӗтӗҫтерсе 
ҫат ҫапрӗ сӗтел хушшинье тарӑн шухӑшпа лара- 
кан Павӑл. Тарӑн шухӑшпа ывӑннӑ пуҫне ывӑҫ 
тупанӗ ҫине хурса сӗтел ҫине ьавсаларӗ. Ним сик- 
келемесӗр шухӑшлат.

Ш ухӑшлат вӑл Павӑл. Хӑйӗн тӑвас ӗҫне нимӗнле 
те уҫҫӑн татаймаст. Мӗн те пулин канҫӗрлетех.

Ыйту питех те вӑрӑма ьӑсӑльӗ. Шалт аптӑрарӗ. 
'^ӑм  шыва ӳксӗ те пӑхат. Ҫ^ук, ӗҫ тухмаст. Куп 
пирки вӑл пайан кӳршӗри Йакку пиьӗш патне те 
кайса кильӗ. Йакку та ӑна ӗҫе тӗплӗн татса па- 
раймарӗ.

п ал  ^путсан?..—ик йенелле суллат алли ҫинье 
ҫакӑнса тӑракан пуҫне.

Вӑхӑт пулмарӗ. Ун пуҫӗ сулланса ывӑнмзрӗ. 
Сисмен хуш ӑра пӳрт алӑкӗ уҫӑлса унӑн патне 
портфӗл хӗстернӗ колхос претҫетаттӗлӗ Кируш кӗьӗ.

Вӑл тӳрех Павӑл ҫывзхне пыьӗ. Ӑна пӳрнипе 
«кӑлт» усӑннӑ пуҫӗньен тӗкрӗ.

— Тӑр, Павӑл! Мӗн уйав кунӗ ҫывӑрмалла пульӗ.
— Ах! Мӗн шуйттзн кааҫӗрлесе ҫӳремелли пул- 

■Ьи.м. Иш, мӗнле вашнӑ ӗҫпе. Портфӗлсемле тата. 
Ҫав вӑхӑтрах «илтмерӗ пулсан, нурсььӗ» тесе хӑ- 
йӗн пуҫӗнье пӑш ӑлтатрӗ.

— Вӑрҫма кирлӗ мар, Павӑл. Еп сана йури ан- 
Ьах тӗкрӗм вӗт. Ес уншӑнах ан ҫиллен тата.

— Вӑрҫмасӑр, маипа мӗнех тӑвайӑр есӗр.
— Пазӑл пиьу, ытах ан вӑрҫха есӗ. Бӑт есӗ 

халӗ те ҫӗнӗ сайо.ма ҫырӑнса илмек. Уйав йаьӗпе 
сайом илет и тесе килтӗм.

Пӗлетпӗр епӗр сайо.м укҫи ӑҫта канкине. 
Атӑлстройа кайат вӗт вӑл. Ҫырӑнмастӑп.

— Павӑл пи'5у, ытла ун пекех пулакан марь 
Ьӗ-ҫке есӗ. Васкамалла тата,—тесе сӗтелтен алӑк 
патӗньи сак ҫине пырса ларьӗ. Саном ҫин|,ен 
ӑнлантара пуҫларӗ ӑна.

Павӑл ҫапах та килӗшмест. Хирӗҫет.
Ан та кала, Ьируш! Ҫырӑнмастӑп.

; Утне кӗпи витӗр турткаласа тепӗр вырӑна куҫса 
ларьӗ.

, — Хӑвах каларӑн вӗт укҫи Атӑлсгройа кайа'г
тесе,— пуҫларӗ сӑмаха.

— Ҫук, ҫӑвар тутине аи та сайа йар. Тӑвӑр ак 
, пӗве... Йала шыв илсен к 'ф ӑпӑр камне...

— Мӗн «йала шыв илсен?»
, — Атӑлстрой темиҫе ҫӗр йала шыва путара'!',

тет. Кам ҫӑлӑнтӑрха унтан. Пурлӑхусем пӗтӗм 
; шывра пӗтеҫҫӗ вӗт. Ҫӗр те йулмас'1. Таҫта акса 

тӑрапса пурӑнӑи-ха. Ав, леш «Иемен» колхос кил- 
: сех памӗ ха сана.

— Та, унтан хӑран-ҫкеха ес, Палуш. Ха.ь пӗл- 
; тӗм,—тесе татах ҫывӑхнерех ларьӗ Кируш. Унпа,
) килкелесен^ тек кун пек йумахлат-ҫке вӑл.

— Ав, вӑн певеме улӑм мӗньул, ҫапӑ мӗн-ьул 
; кирлӗ тата. Пӗвелекен ҫынсене тупас пулат. Кол- 
■ хоссене пӗр нимсӗр хӑвараҫҫӗ, тет Вара хӑйсене

те унта ӗҫлеме илсе кайаҫҫӗ, тет, Колхосра кам 
I ӗҫлӗ ха?
; — Мӗнле, колхосра кам ӗҫлӗ? Колхоҫнӗксемех

ӗҫлеҫҫӗ.
— Ӗҫлеҫҫӗ... Ха-ха-ха-ха! Тинех колхос саланат 

вара. Вара Йакку калани ьӑнах пула'г,—тосе ахӑл- 
татрӗ Палуш,

Ҫав вӑхӑтрах Й акку текен сӑмаха сывлӑша сап- 
нине аса илсехӗрелсе карӗ. Халӗпӗл^ьӗ ӗнтӗКируш . 
Мана та, ӑна та айӑпла'г, тесе хуйхӑра пуҫларӗ. 
Ун ӑшӗн^ье вуьахри вут хӗлхемӗ пек вӗркӗшет. 
«Иакку» сӑмаха Кируш ан пӗлтӗр гесе каллех 
Атӑлстрой ҫин'ьенех пуҫларӗ.

— Вӑт вӗт, Кируш. Колхос фермисен^ьи вы^ьӑх- 
сене, лашисене—пурне те Атӑлстройри рапоььи- 
сене аш ҫитерме илсе кайаҫҫӗ, тет. Унтан пирӗнне 
те. Вара сирӗн те колхос ферми, пирӗн те лаша- 
сем...

— Ҫук, пустуй вӑл, {Палуш! Мӗн суйа ҫынсен 
сӑмахӗсене ӗненмелли пур.

— Ес пустуй тен. 'Р)ӑн ҫав. Илсе кайаҫҫӗ те, 
илсе кайаҫ. Мӗн тӑвӑн,—тесе тӑрса урай тӑрӑх 
уткаласа ҫӳрет.

Кирӳш питех те хӗрӳленсе ҫитрӗ. Ӑна пӗтӗмпех 
Атӑлстрой ҫиньен ӑнлантарса парасшӑн.

Палуш хӑй куҫӗсене -м ӑь мӑь!» хупса ҫаплах 
урай тӑрӑх ута'г. Ш ӑлӗсене йӗрсе куланьи тӑва'г.

— Вӑт, Пӑлуш,— пуҫларӗ Кируш. Ним кудмалли 
те ҫук. Есӗ ьухӑн. Сан ҫав Иакку пек кулак сӑ- 
махӗсене ӗненмелле-и. Ҫук, ӗненме кирлӗ мар! 
Иакку, ӗлӗк мӗньул ҫӗр тара илсе пурӑньӗ. Питех 
те нумай усӑ курьӗ. Тата ху ун панье тарҫӑра 
пурӑннине мантӑн-и? Рево.ьутси пулсан та ьылан 
ӗҫлерӗн. 26-мӗш ҫулта тин пӑрахрӑн вӗт.

— Ҫапли, ҫапла та... Вӑл суйсах кайакан 
м арььӗ.

— Суймас'г тетӗн. Ав, пайан мӗньул суйнӑ вӑл 
сана Ун сӑма.хӗ тӑрӑх ҫапла нумахлан.

— Ха шуйттаи, мӗн <Иакку» тесе ,!ерсе йатӑм-ха 
епӗ,—тесе хӑйӗн ӑшне ҫазӑрзт.

— Ҫӗнӗ сайом Атӑлстрой тунӑ ҫӗре те кайат, -  
каллех пуҫларӗ Кнруш. Сайомпа хамӑрӑн ,ҫӗршы- 
ва тӗреклететпӗр. Сайом укҫипех пысӑк кӑмпинат- 
сем, хапрӑк-савӑтсем ҫитӗнеҫҫӗ 1\кй, Ҫӗмӗрле 
Куславкка кӑмпицаьӗсем. Фосфорит савӑьӗ те ха.ь 
тунӑ йапала. Атӑлстройа тусан, йалхуҫалӑхӗ те 
промышлӗннӑҫ та ӳссе пырат

Кнруш перуске ьӗртрӗ те, каллех аллисене сул- 
кал .сах кала'г. Павӑл пиьӳ ьӲреье сакки ҫине 
тайӑннӑ Пӗр ьӗнмесӗр, хӑйӗн хура сухал уссисене 
Ьӗлхипе пӗтӗрсе ьЗмлат.

— Ниушлӗ ҫав Йакку сӑмахнеӗненмелле. Атӑлэ 
}'лӑмпа пӗвелеҫҫӗ тет.

— Тата мӗнпе пӗвеьь^Р^ '5арса  ыйтрӗ 
Палуш.

— Атӑла ь^мӗнтпа пӗвеҫҫӗ. Ҫа'вӑн пек йухан 
шыва ӑҫтан улӑмпа тытса ьарӑн. Темьул купала- 
сан та, й у х т^ат .

Ӗҫ вӑйне Огалинӑн 6 услови тӑрӑх орканисат- 
силлӗн пухаҫҫӗ. Ҫилом никама та ӗҫлегтермеҫҫӗ. 
Фермӑри выьӑхсене, лашасене пӗрре те илсе кай- 
маҫҫӗ.^Килӗшӳпе кӑна.

— Йакку, илсе кайаҫҫӗ терӗ-ҫке-ха,—ьӑтаймарӗ, 
каллех, Кируша каласа пӗтерме ьнрьӗ вӑл

— Йакку... Вӑл халӗ те хӑйӗн ӗҫне пӑрах.мани-ха. 
Иаккӑвсене пӗтернӗ ӗнтӗ. Вӗсен шухӑшӗсем пӗт- 
мен-ха. Мӗн ту ььзр  сан лашупа пусса ҫисе. Ни- 
мӗн те. Атӑлстрой ҫумӗнье промкомпинат пула'г. 
Вӑл кӑмпинатра аш-какайне те, пахьа ҫимӗҫне те 
хатӗрлеҫҫӗ. Стройматерйалсене автопуссемпе, кру- 
совиксемпе турпараҫҫб.



— Тем-ҫке. Ахтупуссемпе т а т а .. хӑвна кӳлсе 
турттарсан мӗн тӑвасси пур?

— Мӗн ес пушшех пакӑлтата пуҫларӑн. Йакку 
хыҫҫӑн кайса шыва та сикӗн. Йакку колхос орка- 
нисатсилесенех колхоса кӗресшӗн пульӗ. Ӑна ил- 
мерӗмӗр. _Хал) колхоса хирӗҫ кӗрешет. Колхоса 
аркатасшӑн. Ҫак, пӗрре ьӑмӑртаннӑ йапала нихӑ- 
ҫан та арканмӗ. Кунсерен ҫирӗпленет, тӗрекленет. 
Кӑҫал ҫуртыррисене трактӑрпа акса хӑвартӑмӑр, 
ун ьух  ӗнесене те електритсӑпа сӑватпӑр. Респуп- 
лӗк пысӑк хапрӑк-савӑтлӑ, шултра йалхуҫалӑхлӑ 
ҫул ҫинье!_ Нимӗнле тӑшман та пире ҫӗнтерме 
пултараймӗ. Автономин 12-мӗш уйавне пӗрремӗш 
пилӗкҫуллӑхӑн тӑваттӑмӗш ҫулӗньи ҫӗнтерӳсемпе 
килтӗмӗр. Иккӗмӗш пилӗкҫуллӑхра классар сот- 
сиалисӑмла опт,ӗствӑ туса ҫитерӗп^р.

Павӑл пуҫне ланках йаьӗ. Кирушӑн сӑмахӗсем 
унӑн мими тӑрӑх ьупаҫҫӗ. Ӑна васкатаҫҫӗ.

Вӑл_ аньах  вӗт ушкӑнтан тӑрса йулат. Вӑл ан- 
ьах пӗр каслӑ акапа. Вӑл ҫех пӗьъен  уйра. Кол- 
х о с ӑ н -8 каслӑ плукӗсемпе трактӑрсем кӗрлеҫҫӗ.

Уйхир— пенҫинлӑ. Уйхир—тулли шавпа. Респуп- 
лӗкӗн 12-мӗш. Трактӑр, ҫухрӑмра—проппеллӗр. 
Умӗньи сывлӑшне хумхатса мал йеннелле ҫул 
тытат.

Павӑл киьемленьӗ. Мӗнле ҫак тӗньере ушкӑн- 
тан йулас. П ӗььен вӗт, пӗььен--

Лтӑлстрой... промкӑмпинат.,. химкӑмпиыат... 
Пурне те електритсӑ тӑват...

Пуҫне темӗн тӗрлӗ ватса та шухӑшларӗ. Пӗььен 
пурӑнма... Мӗнле-ха капла. Каллех пуҫне ҫӗклерӗ 
Павӑл.

Алӑкран кӗнӗ кӗменех комсомолӗс Петӗр;
— Мӗн туса ларан, Кируш, хал> те. '5асах  ав 

10 сехет ҫитет. Миттӗнк уҫмалла. Ҫынсем пухӑнса 
ҫитеҫҫӗ, тесе васкавлӑн, пӗр ҫеккунт хушшинье 
каласа тӑкрӗ.

— Каймалла пулӗ,—ответлерӗ Кируш.
— Ну, хӑвӑртрах кайӑпӑр. Кӗтӗҫ тата.
Кируш тӑрса алӑк йенелле утрӗ...
Павӑл та ун хыҫҫӑн. «Кируш, ан кай» тесе алли- 

се.мпе кармашрӗ...
— Епӗ те сирӗнпех. Енӗ те колхосрах пулатӑп. 

Мана та ҫырӑр уйав йаьӗпе.
— Вӑт, вӑт, вӑт! Оавӑнӑҫлӑн кулса йаьӗ Кируш, 

Оайомне те ҫырӑр. 50 тенкӗлӗх ҫырӑнатӑп.
Пӗр пус укҫам та ман сотсиалисӑм строиттӗлст- 
вине пулӑштӑр!

— Йаккусен сӑмахне итлемелле м арььӗ сан. 
Тахҫанах пирӗнпе пулмӑлла пулнӑ. Халӗ нихӑҫан 
та ан итле ӗнтӗ,—терӗ Петӗр.

— Йтлессӗм ҫук. Сирӗнпех пулатӑп епӗ...
— Ну, айтӑр уйава.
Павӑл, Кируш, Петӗр миттӗнка тухса ЬУпрӗҪ-

К. Шупуҫоем.

Х ӑ й у с ӑ р  пуҫлӑх.
Вӑрмантресра ^ӑвашсем 34 про^ҫӑн ҫеҫ.

Ма хӑвӑр уьрештени аппаратне тӗпхалӑхлатас ӗҫ мӗнла пыни ҫиньен отьот туса памастӑн? 
Хӑйанмастӑп... еовӗҫ ҫитеймест.



I. ’5 ыхвӑрсем кӑтартаҫҫӗ.
Ш упашкар ьӑваш ланзт. Ун ҫинт,ен майӑн 1- 

мӗшне хатӗрленӗ своткӑ—ҫветӗни сӑмах илет.
— Сӑмах своткӑ—ҫветӗни илет!
Аппаратсене ьӗваш латас тӗлӗшпе хӑшпӗр уь- 

рештенисем малта пыраҫҫӗ, хӑшӗсем хӳрере.
Хулари уьрештенисент,е 1932-мӗш ҫулхи йан- 

варӗн пӗрремӗшне^ Ьӑвашсем 47,6% пулнӑ. Ун- 
танпа ьылай вӑхӑт иртрӗ. Виҫҫӗмӗш кварттӑл 
ҫине кӗтӗмӗр. Аньах, ан манӑр, ҫветӗни майӑн 
1-мӗшне!

Майӑн пӗрремӗшне ьзваш сем йышӗ уьрештени- 
сенье ӗҫлекенсеньен 53,76 проьъ^на ҫитнӗ.

Плана ҫавӑн пек пурнӑҫлассишӗн поьш евикла 
кӗрешсе пытӑмӑр. Ку шутрах „Капкӑн“ та вирлӗн 
кӗрешсе пынӑ. Тӗрлӗрен пуҫлӑхсен ҫырӑвӗсене 
тӗрӗсленӗ, вытвишени пирки те манса хӑварман. 
Ку ҫитӗнӳсем поьш евикла хӑвӑртлӑхсем ҫитӗнӗ- 
вӗсем. Ҫак ҫитӗнӳсем паргти йертсе пынипе, 
партти тӗпҫулйӗрӗнъен пӑрӑнмасӑр ӗҫлесе, парттин 
ленинла натси политтӗкне пурнӑҫа кӗртсе пырса, 
хаьхи вӑхӑтра тӗп хӑрушлӑх пулса тӑракан 
сылтӑм оппортунисӑмпа, „сула.хай“ оппорттуни- 
сӑмпа, контревоьутсиллӗ тротскисӑмпа тата ҫӗрӗк 
липералисӑмпа кӗрешсе пырса тунӑ ҫитӗнӳсем.

Раксем.
■^ӑваш йуҫтитси кӑмиссариа^в агшаратӗп^е 

иртнӗ йанварӗн 1-мӗшӗ тӗлне вӑвашсем 73 про^, 
ҫурӑпулнӑ, май уйӑхӗнҫе 68,6 про^. йулнӑ. Сывлӑх 
кӑмиссариатснве йанвартн 44,4 про^, вырӑнне, 
36 про55ӑн нулнӑ.

К. Филипйӑв ӳк.

%\й1)ГяК.
1НС'СЯриЯ-^£

'VI- ЙЕР, 
•СРММССДРИЙ5&

—  Нуккӑ, ӑмӑртмалла ьакар! Хӑшӗ кӗске вӑхӑтрах 
нумайтарах ьзкм а пултарӗ.
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Аппаратсене т,ӑвашлатас тӗлӗшпе ҫак уъреш те- 
нисем малта тӑраҫҫӗ; Ҫутӗҫкӑмиссариатӗнъе ъӑ- 
вашсем--88,5%,ЕХИ[ кӑмиссариатӗнъе--ъӑваш сем— 
80%, '^ӑваш колхоссойусра—77,5%, Снапшени кӑ- 
миссариатӗнъе—73,6%, т. ыт. те.

Ҫак ӗҫре пуштӑпа телекраф, „Востоккино“, 
Кошупрӗш, Вӑрмантресӗ, Сывлӑх кӑмиссариаъӗ 
кайра пыраҫҫӗ, „Востоккинора“ ъӑваш сем—23,3%, 
Кошупрӗшра — 16,99%, Пуштӑпа телекрафра— 
32% , кунта ҫавӑнпа та т,ӑвашсем кирек мӗн 
ҫинт,ен^ ыйтсан, ну хут, хаҫат ҫырӑнса илес тети 
вӑл; „Йа по ъувашски не снайу, ититте тута* 
тесе пӗр кӗтесре ӗҫлесе ларакан ъӑваш  патне 
сулса йараҫҫӗ.

_Хӑш-пӗр уърештенисем, хӑйсен аппараъӗсене 
Ъӑвашлатас тӗлӗшпе Крыловӑн пӗр паҫнӗнъи 
рак пек кутӑн ъакаҫҫӗ. Ҫавӑн пек ъакаҫҫӗ Йуҫтит- 
си кӑмиссариаъӗпе Сывлӑх кӑмиссариаъӗ. Йуҫтит- 
си _кӑ«иссариатӗнъе 1932-мӗш ҫулхи йанварӗн 
1-мӗшӗнъе ъӑваш сем—73,5% пулнӑ пулсан, майӑн 
1-мӗшне—68,6% таран ъакнӑ, сывлӑх кӑмиссари- 
атӗнъе—44,4% пулнӑ пулсан, 36% таран ъакнӑ.

Пӗрре ҫапӑҫса илнӗ поҫитсисене нихӑҫан та 
кайалла памалла маррине „Капкӑн“ тепӗр хут 
аса илтерсе хӑварат. Хӳрере йулса пыракансен 
Ҫутӗҫ кӑмиссариатӗнъен пример илмелле. Унӑн 
оппӑьӗсемпе усӑ курмалла. Вӗсем натсин пролет- 
тариллӗ катӑрне мӗнле хатӗрленине вӗренсе пы- 
малла.

2 . Ҫырусем калаҫҫӗ:

Ку ҫырусене проъъӑнпа пӑхрӑмӑр. А хаь  вуласа 
пӑхсан та йурат. Вулаъъен малтан „Капкӑн* сире 
ҫакна асӑрхаттарса хӑварма шутларӗ. Ку ҫырусем— 
ӳкеръӗксем. Ку ҫырусенье пӗр хӳреллӗ пӑнт,ине 
те улӑштарман. Мӗнле ҫырнӑ, ҫавӑн пекех ӳкерсе 
илнӗ. Ну, итлӗр вулатӑп.

„19 апреля 1932 ҫ. № 1000 ЧАССР Тӗпӗҫ- 
тӑвакан оркӑпайне Ваш исход №  107 20/1У

„ Вход 008.
Йалхуҫайствине кирлӗ таварсем тӑратакан '^ӑ- 

ваш Уйрӑмӗ пӗлтӗрет; Пирӗн аппаратра вытви- 
шенккӑсем хаьхи  вӑхӑтра ҫук. Тата 1932 ҫулта 
йанварӗн пӗр ъислинъе пулман. Тӗпӗҫтӑвком ор- 
кӑпайӗ икӗ вытвишенкӑ Унтан пӗри хӗрарӑм пул- 
малла тенӗьӗ, анъах епир ку сатанийе пурнӑҫҫа 
кӗртимин, мӗншӗн тесен аппаратса йӗртсе пыра- 
кан вырӑна лартма спетсиа.ъистӑ кирлӗ, кун пек 
син тупанмарӗ. Пур пӗр вытвиш шут ӗҫӗнт,е ӗҫлет 
Хал)Хи вӑхӑтра Чӑваш уйрӑмӗ тепӗр вытвишентсӑ 
суту илӳ акӗнт вырӑне илес тет.

'5ӑваш Уирӑм пуҫлӑхӗ (алӑ пуснӑ).
Еҫе тӑвакане Елнов*.

Малалла вулӑпӑр.



Тепӗр уьреш тени ҫырат.

„Тӗпӗҫтӑвком Оркотте.ьне

Управление Уполномоченного Наркомтяж- 
прома ССР яри СНК ЧАССР 19 апре.Т)а 
1932 г. Чебоксары.

Сирӗн, 14-мӗш Апреле 007 нумри тӑрӑх 
Утравл. Уполном. йӑвӑҫ Пром. Халӑх Комис- 
сариа^ӗ—Халӑх Ком. Канаше ҫумӗнви ҫакна 
пӗлтерет, пирӗн аппаратра выт- вишентсӑсем 
ҫук.

Уполномоч. (алӑ пуснӑ).
Еҫсене пӑхаканӗ (алӑ пуснӑ).

Еҫсене пӑхаканӗ ҫырнӑ ку хута. Пӗр 
пӗр колхоса ҫавӑн пек отношшени ҫырса 
йарсан, пӗтӗмпех аптрамалла. «Капкӑн» 
та ӑнланаймаст ку ҫырӑва. Иӗплӗ ҫӑмах 
хуранӗ ӑнлансан анъах... Ы тлатаъӑваш - 
ланса кайнӑ ку „Ӗҫсене пӑхакане".

М алалла „Чувашстройпромсоюз“ ҫы- 
рат;

„Пирен аппаратра ку таринъин выт- 
вишентсӑ пулман. Т)ӑваш алӑсталӑх 
копператсине реорканисатсилесе унтан 
висе сойус орканисатсилене хыҫӑн 
пирӗн Т)ӑвашстройпромсойусра 10-мӗш 
апрелте ике ҫын ълен правлени вали 
артилсенъӗн вытвикат тӳса (уйӑрса) хунӑ.
Кӑсем х аьх и  вӑхатра ӗҫе керейменха 
ҫавӑнпа та есир панӑ светени формине 
тултарса йараймастпӑр. Ун ҫинъен ҫулте 
кӑтартнӑ вытвишентсӑ—сем ӗҫе керсен, 
сиревӑхӑтра пелтерепӗр.

16/1У—32 ҫ. Т)звашстр. оркоттӗл советуйушъи
Ваҫиьев.

Ваҫҫилйӗв ъӑвашланат. „Метсантрут сойусӗнъе 
ӗҫлекенсем апла мар. Ваҫҫилйӗв ьӑвашланат пулин 
те, вӗсем тата урӑхла ҫыраҫҫӗ. „Капкӑнӑн“ йӗплӗ 
ҫӑмах хуранне кӗрсе ӳкесшӗнех ӗнтӗ вӗсем. Шел 
аъасене, шел! -

.Чуваш отдел Союза Медсантруд гор. Чебоксары, ЧАССР.
1 7 -1 У -1 9 3 2  г. № -2 5 .

В орг. отдел ЦИК.

На Ваше отношение от 14-го апреля с. г. точные 
сведения о выдвиженчестве дать не могу на учете у нас 
двое Кирсанов Пред. Чувашотдела Союза Медсантруд, 
а тов. Казаков инструктор Охраны мал.—млада Нар- 
комздрава и что предрпринять по постановдению от 
9-го мая 1931 года не могу ответить.
Инструктор Чуваш отдела Союза Медсантруд:

Головлева*.

Кӑнтӑрла ҫуртапа.
В. Маккарӑв ӳкерҫӗкӗ.

I Муҫейра ӗҫлеквн:—Хут пӗлмен ҫын шыратӑп.
I Иртан ҫӳрен:—Мӗн тума?
' Муҫейра ӗҫлекен:— Муҫей ваь.ъи кирлӗ. Муҫей ваьл>и 
пӗрне те^пулин вӗрентмесӗр хӑвармаллах пулнӑ. Вӗсем 
пӗре те хӑварман.

Ҫырусене Тӗпӗҫтӑвкома, йала, колхоса, пур 
ҫӗре те —Т)ӑваш респуплӗкӗнъе ъӑвашла ҫырса 
йарас пулат, тесе кӑтартса панӑ. Ӑна манмалла 
мар. Епӗр ки ъӑваш ла, ни вырӑсла ҫыратпӑр.

Районри аппаратсем те ъӑвашланаҫҫӗ. Райомсем 
тӑрӑх проъъйнлӑ своткӑ—ҫветӗни ҫуккипе проъъӑн 
тӑрӑх ъӑвашланса пынине кӑтартса пама пулта- 
раймастӑр. Ҫапах та районсеньен килнӗ ҫырусен- 
ъен пӗрин ӳкерьӗкне йӗплӗ ҫӑмах хуранӗнье 
пӗҫеретпӗр.

„Общий отдел ЦИК“а ЧАССР 15 июня 1932 г* 
№ -0 2 -2 8 .

5 ӑ в а ш  Тӗпӗҫтӑвкомӗпе, ӳкерьӗкне 5АСС-ӗн 
ХИК Прокурорен 5-мӗш уъасткинъи помошнӗкне.

Йӗпреҫ Раиӗҫтӑвкомӗ ҫак хутпа пӗрле Районри 
Хресъен шалӑписене пӑхса тухакан тройкӑ ларӑ- 
вӗн 18, 19, 20, 21, 23,24, 25, 2, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32-мӗш №-лӗ пӑртакулӗсене йарат.

Тройкӑ решшенийӗсене ҫирӗплетнӗ Преҫитиум 
лярӑвӗн пӑртакулӗнъен ҫырса илнӗ ӳкерт,ӗкне 
ҫакӑнпа пӗрле ҫыпӑҫтарса йарат.

Райӗҫтӑвксм Претҫетаттӗлӗшӗн А. Синдячкин.

Ҫыру ӗҫне тӑваканӗ Соловйев“.
Ух-х! Аран вуласа тухрӑмӑр. Вуласа пӗтерессӗн 

туйӑнманьъӗ.
Хутла пӗлменлӗхе талкӑшпех пӗтерсен те, уь- 

рештенисенье ӗҫлекенсем ытлашши „некрамӑтнӑ" 
ҫыра пуҫларӗҫ те.

Т)ӑвашла аспуккӑ кӗнеки тыттармалла вӗсене!
Кеорхи Шупуҫсем.

Унӑн ^ӗлхипе кулак калаҫтӑр тесе, оп- 
портуниса Т)ӗлхе туса панӑ.



сомал
Пуртеши?

— Т)ӑнахах ҫаплаши вара?
— Апла мар пуь- Кулса ҫырнӑ п у ь  тахӑшӗ.
— Кай, вывӗскӑсем ҫине кулса ҫыраҫҫи. „Кап- 

кӑн“ мар вӗт вӑл.
Тӗлӗнсе тӑраҫҫӗ ъӑвашсем П ӑраькав районӗгт,и 

утилсырйо пухакан кантурӑн зывӗски умӗнъе 
ушкӑнӑн. Вывӗски ҫине авӑ мӗн ҫырнӑ пулнӑ ъӑ- 
ваш ъӗлхине реалисатсилесси ҫине пӳрократла пӑ- 
хакан пуҫлӑхсем:

„Пӑра-&кав район пун- 
ктин^е пурте утилсырйо“

Те присывнӗксем присӑва 
тытӑнаҫҫӗ кунта?

пухансан хатерленме

5 ӑ в а ш  ьӗлхине «пурнӑҫа кӗртекенсем» пурте 
утилсырйо пулнӑшӗн Пӑраъкав районӗ мӗншӗн 
айӑплӑ вара? Калӑрха, „реалисаттӑр" йулташсем. 
Ай, калама зӑтанатӑри?

Кунне миҫешер ■ьул.
Йекипет ҫӗрӗ ҫинье 4.500 ҫул ӗлӗкрех пӗр паш- 

нӗне (Хеопс пашни) 360 пин ҫын 20 ҫул хушши 
тунӑ.^ Пашнӗ те вара вӑл калама ҫук пысӑк—147 
меттӑр унӑн ҫӳллӗшӗ.

Сӗнтӗрвӑрри районӗ ҫавӑн пек пашнӗ тумалла 
пулсан миҫе ҫул ӗҫлӗши? ^ ӑ в а ш  автономи 12 ҫул 
тултарнӑ ҫӗре Ш упашкарпа Канаш хушшинъи ҫу- 
ла туса пӗтермелле.Сӗнтӗрвӑрри районӗн планпа 
1000 купламетр ъул, 450 купометр хӑйӑр хатӗрле- 
мелле. Ийунӗн 20-мӗш тӗлне 68 купометр ъул 
(7 проъъӑн та ҫук), 25 купометр хӑйӑр (5 проъ^ьӑн 
ҫурӑ, хатӗрленӗ.

 ̂ Тимӗр^шапа утӑмӗпе ӗҫлетӗр. Епӗр тимӗр шапа 
Иевроппӑн кӑнтӑр йенъи ҫӗрӗсемпе кшти оккеа- 
нӗнъе ҫеҫ пурӑнат, тенӗ. Сӗнтӗрвӑрри районӗнъе 
те нумай иккен.^Намӑса пӗлмесӗрех етемрен тимӗр 
шапа пулса тӑнӑ унтисем.

Присывкӗк килессе кӗтсе.
Авал Опломӑв йатлӑ кахал каланӑ:
— Мӗн тума шӑлас пӳлӗмри тусана, вӑл каллех 

вӗҫсе тулат пулсан, тенӗ.
— Мӗн тума присывнӗк патне каймалла, вӑл хӑ- 

йех килӗха, теҫҫӗ пулмалла Йетӗрне районӗнъч 
присӑва пулӑшакан комиҫҫипе опьӑ орканисатси- 
сем.

— Мӗншӗн присӑва хатӗрленмелле—пӗлтӗр те 
пулнӑ присӑв, кӑҫал та пулӗха

Присӑва хатӗрленес ӗҫре вӗсем нимӗн те туман. 
Присӑва пулӑшакан комиҫҫи ф евраьтенпе икӗ 
саҫҫетани туса илнипех лӑпланнӑ, райпрофсовет 
апрелӗн 13-мӗшӗнт,е ресоьутси ҫырса хунӑ та 
теласем ӑшне ҫӗлесе лартнӑ. Комсомол райкомӗ 
йышӑннӑ ик етташлӑ ресоьутси песприсорнӑй пул- 
са выртат.

Ш^уткӑ кирлӗ.
— Ес кам?
-;7- Такам.
Йетӗрнери ҫу ҫапакан савӑтри „утарнӗксем" 

хушшинъе, хӑйсем утарнӗкре тӑнине манса кайни- 
сем те пур. Утарнӗксем шутӗнье тӑракан преми 
илнӗ рапоьъисӗм 82 ҫын шутланаҫҫӗ, анъах вӗсен 
утарлӑ ӗҫӗсене массӑсем пӗлмеҫҫӗ. Утарнӗксен 
ӗҫӗсене массӑсене татӑклӑн кӑтартса тӑрас ӗҫе 
профсойус туса пымаст.

Кун пек йапӑх профсойус рукковотиттӗлсене 
пуҫран шӑлас... йӗплӗ шъуткӑпа лайӑхрах.

Противокассем кирлӗ.

-шӑршлӑ йапала ҫиньен кала-Сӑмсусене тытӑр- 
тӑп.

Ш упашкартан Ҫӗрпӳве кайакан ҫулпа Рапоьъи 
поҫолӑкран тухсассӑнах иртсе кайакансен сӑмсисене 
калама ҫук вӑйлӑ, хӑватлӑ шӑршӑ ҫурма тытӑнат. 
Унта хула совеъӗ упорнӑйсенъен кӑларнӑ шӑршлӑ 
тислӗксене сарӑлтарса выртарат. Проттивокассем 
кирлӗ—ахалӗн унтан иртсе ҫӳреме май ҫук.

Вӑл ҫулпа саниттар тухтӑрӗсем те иртге ҫӳреҫ- 
ҫӗ, аньах сӑмсисем вӗсен, тӑмран тунӑскерсем, 
шӑрша пӗлмеҫҫӗ.

Ш упашкарти тислӗксене хула совеьӗн ҫуръӗ 
у.мне пырса тӑксан хӑйне мӗнле пулӗши?

Камӑн вӑтанмалла.

— Мӗншӗн есӗ ексамена каймастӑн?
— Мӗнле кайас. Унта тӑван ъӗлхепе ҫырма-ву- 

лама ыйтаҫҫӗ те.
Ҫавӑн пек калаҫу пулнӑ ӗлӗк ьӗваш сен Т)ӗмпӗр 

(халӗ Уьйанӑвск) шкулне вӗренме кӗме пынӑ икӗ 
ат,а хушшинъе.

Тӑван ъӗлхене халӗ пур шкулта та вӗрентеҫҫӗ. 
Аньах 5 ӗ в а ш  респуплӗкӗнъе пур пӗр шкул. Унӑн 
йаьӗ мусӑкпа театр технӗккӑмӗ Унта ъзӳаш  те- 
атӑрӗ артисӗсем пулма вӗранекенсене ъйвашсен 
илемлӗ происветеннсемпе палаштарса вӗсене тек- 
ламатси тума вӗрентмеҫҫӗ, вӗрентме препотаваттӗл 
ҫук, теҫҫӗ.

— Йулташ, есӗ артис пулма вӗреннӗ ӗнтӗ, ҫак 
ьӑваш ла сӑвва илемлӗн вуласа парха.

— Вырӑсла куҫарса пар, вара вуласа парӑп.
— Ма апла?
„М а“ тенине хирӗҫ ответ пулмарӗ.
— Ма апла отвеъӗ пулмарӗ тата?
— Аъан пиъӗ хӗрелсе кайнӑран.
— Ма пиьӗ хӗрелнӗ вара вӑл аьан?
—Технӗккӑм тирексин пиъӗ хӗрелме пӗлменнине 

сиссе.



„Пӑшӑлти пӑтти^.

Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомне кӗтӗмӗр. Унта машшинист- 
]1сем патӗнъе темиҫе слушӑшъи аллисене хутсем 
'ятнӑ та, „пӑшӑлти пӑтти" пӗҫереҫҫӗ. Йӑх-йӑх- 
|1х! кулса илеҫҫӗ хӑшӗсем тутисене тытса. Мӗнле 
прттӑн ӗҫ тӑваҫҫӗ кунта? Вучӑр м алалла—вара 
)урӑр.

Апрелӗн б-мӗшӗнье Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомӗ район- 
:и уърештенисемпе йалсовеьӗсене пурне те 'Ҫ)ӑ- 
аш автономийӗ' 12 ҫул тултарнӑ ҫӗре ъӑвашла 
ырса ӗҫ тӑвасси ҫине куҫма хушакан постановле- 
и кӑларъӗ.
Постановленийе мӗнле пурнӑҫласси ҫинъен рай- 

ҫтӑвкомра слушӑшъисем сӳтсе-йавса, т,ӑваш ъӗл- 
ине вӗренмелли крушоксем орканисатсилемелле 

;Ҫышӑннӑ.

■р)ӑваш ьӗлхине пурнӑҫлас тӗлӗшпе ответлӑ 
;ыннине те уйӑрса хунӑ, йала йамалли хутсене 

в ҫын пӑхмасӑр машшинисткӑсен пиъетлемелле 
ар тунӑ. Крушоксем орканисатсилессине Ҫутпа- 
ӗпе профсойуса хушнӑ, ант,ах пайанхи куна та 

(рушоксене орканисатсилесе ӗҫе тытӑнман.

Ҫут пайӗнъе пӗр вырӑс та ҫук пулин те, йаланах 
зырӑсла ҫырса, ь^ваш  ьӑлхине пурнӑҫлассишӗн от- 
»етлӑ ҫын с и с е ы в н  пиьетлесе, йалсене кӑларса 
ӑама тӑрӑшаҫҫӗ.

„Сертесем*'

Кӑҫал "Р^ӑваш Тӗпӗҫтӑвкомӗ 'ьӑвашла ҫырса ӗҫ- 
тӑвасси ҫинъен постановлени кӑларнӑ хыҫҫӑн, ра- 
йонсемпе йалсенъе ҫех мар, респуплӗкра та 'ьӑ- 
вашла ҫырса ӗҫтӑвассишӗн ҫине тӑрсах ксреше 
пуҫларӗҫ. Аньах пур вӗсем хушшинъе кӗрешме 
вӑй кӑларасран хӑраса тӑракансем.

Акӑ пулӑшу кӑмиссариа^ь-ьӗ майӑн 28-мӗи'ӗнье 
20—28/5-мӗш нумӗрпа районсене' хут салатат:

Пур райпулашком претсетателесенете, По^та 
телеграмма.

Правите.гьства йышанна тарах 15 мӗш ийуне 
п у р  с е р т е  т е  колхоссеиье кассасем ор- 
канвсатснлесе петерсе васене промфинпллнсем 
п.трса. ьанах усалла колхоса орканисатсипе— 
хуҫалах йеньен сиреплетме пулашлк'П кассасвм 
туса йамалла. Пур районта та 20-еш ийуньен. 
Кассасенье ӗҫлеме 50 ҫынтан кайа мар к е с к е 
к V р а с е м витер каларса, колхосссне йамалла. 
Епир йана уставсене. Кассасем с ы н -т  ен ҫырьӑ 
кенекесене васкавла пур колхоссене йарӑр. 08 % 
коллектиЕисатсн ҫук йалсен^ье. Хресткомсене пе- 
термелле мар. Хрестком ӗҫ всене коллективисатси 
вӑйлатнӑ с ,ерте йамалла. колхос орканисатсилес- 
сине лайахрах пел,,ме“ А. Потянов. Ҫырна кенекс- 
пе еҫ .л ер . Кашна 15 кунта кассасем орканисат- 
силени ҫин-Бен пел,терер. Теппулашком А. Потянов.

Вӑт вула ӗнтӗ, вула та ҫак телскраммӑпа ӗҫле.
Кун пек ҫырусене ӑнлантарса пама справӑ-ьнӑй 

пӳро уҫмалла.

Кирек хӑҫан та хатӗр.
Мӗн ҫыратӑн, Елекҫи? — Ку номӗрта пулман пулсан, ҫитессинье пулат.
Ҫтенхаҫата опровершени ҫыратӑп. Епӗ хама хам пӗлетӗп ӗнтӗ.
гтулашки номӗрта сан ҫин-ьен ҫырни ҫук-ьӗҫке.

Ҫӗрпӳ райҫутлайӗнве.

—  'Бӑваш в8яхинв пурнӑҫлассишӗн ответлӑ ҫын сиснввен ҫакна хӑвӑртрах вырӑслй машшинкӑ 
ҫинвв пиввтлвсе парх?. Вӑл райком саҫҫвтанииьен тавӑрӑнаь^ан пиьвтлесе кӑларса йарасьӗ...
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Ҫӗмӗрле паъах урӑх сӑнлӑ. Кунта кӑмпинат, екс- 
тракт савӑъӗ т. ыт- те. Рапоъъисен поҫҫолкӗ 
клуп, ратио, шкул—пур те пур, пӗр сӑмахпа калас 
пулсан, ҫӗнӗ х у л а .. Ӗлӗк—сӗм вӑрман пулнӑ. Вӑр- 
ман хушшипе ъукунҫул иртсе кайнӑ...

Комсомолӗссем те ҫителӗклӗ, вӗсем 235 ҫын. 
"^ылайах пысӑк арми тесе шутламалла. Кӑштах 
манса хӑварман тата, фискуьттур инструктӑрӗ, 
куьтрапотнӗк, клуп пуҫлӑхӗ, савком т. ыт. те.

Кӑмпинатӑн клупӗ ҫывӑхнерехрен иртсе кайнӑ 
Ъухне йаланах, тата ъзс ъ^сах питӗрӗнсе тӑракан 
ҫӑрасем курӑнаҫҫӗ. Алӑкӗсем ҫине „кунта ҫав кру- 
шок, кунта ҫав... ӗҫлет“ тесе ҫырса ҫапнӑ. '^ӑнах  
та унсӑр пуҫне нимӗнех те курма ҫук ҫав хӗвеллӗ 
кунсенъе, ҫӑмӑрлӑ кунсент,е те ҫавах, мӗншӗн 
тесен унта ӗҫлекен рапотнӗксем ҫуллахи хӗвел 
ӑшшипе отпӑска кайнӑ, тейӗн. Ҫук, пӗрре те апла 
мар Отпӑска кайман, кайма та вӑхӑт ҫук вӗсен.

— Апла пулсан клупра мӗн ӗҫ те пулин ӗҫлеҫ- 
ҫӗ пулӗ?

^— _Шалта мӗнех ӗҫлеҫҫӗ пулӗ. Х аьхи вӑхӑтра, 
кӑнтӑрла, '^ӑваш  труппинт,и арттиссем, каҫхине 
вы.ъаса ывӑннӑран стсенӑ ҫинъи сӗтел хушгаине 
канма ларнисӗр пуҫне урӑх нимӗнех те курма 
пулмаст.

Ие татах рапоъъисем пурте кӑнтӑрла ӗҫре пул- 
нипе каҫхине килсе кирек мӗнле хаҫат-шурнал йе 
кӗнеке вулаҫҫӗ пулӗ, тейӗн.

_^Рапоъъисем виҫӗ ҫменӑра ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем кирек 
хӑш ҫменинъе ӗҫлесен те кнлсе ҫӳреме тулт_араҫҫӗ. 
Анъах пушах йантраса ларакан ҫурта камӑн пы- 
рса ҫӳрес килтӗрха. Хаҫаъӗсем те пулсан, пӗр 
икӗ ернерен илсе пынисӗр пуҫне пулма та пул- 
тараймӗ (анъзх вӑл та ҫук-ха).

Иртнӗ ҫуркунне «Большевик» савӑтра хаҫатсем 
савком купи купипе пынӑ, анъах вӗсене савком 
пирӗн салатакан ҫын ҫук, тесе никама 
кӑтартмасӑр шкапра питӗрсе усранӑ.

Рапоьъисенъенех р с  ъасах „мӗн ӗҫлеме кайас 
унта, нимӗнле ҫӗнӗ кӗнекесем те ҫук“ тенине кӑ- 
на илтме пулат, урӑх нимле ыр сӑмах та илтме 
ҫук вӑл клуп ҫинъен. Клупра „йӑванкелисемпе“ 
пӗр вӑхӑтра, унтан кайарах калӑпӑр еппин, кӑ- 
ларнӑ кӗнекесем кӑна, вӗсем те пӗр 200 тенкӗ- 
лӗхрен малах мар шкапсенъе йӑваланса выртаҫҫӗ. 
Савкома клупа ваь-ъи ҫӗнӗ кӗнекесем илсе пама 
укҫа та уйӑрса панӑ пулнӑ. Анъах вӑл та те укҫа 
уйӑрса панине манса, те хӑйне ҫу ыйӑхӗ ӳрӗк-сӳ- 
рӗклентернипе, ҫӗнӗ кӗнекесем ку таранъъсн те 
илсе килмест. Клуп ӗҫне аванлатмалла, ун ҫинт,ен 
нимӗн те каламалли ҫук,—тесе ларат савком ҫек- 
реттарӗ пӗлтерӳсемпе тӗрлӗре ҫветӗнисем ҫырса 
ывӑынӑран канма хӑйӗн хыҫлӑ пуканӗ ҫине тайӑн- 
са ларнӑ вӑхӑтра.

Тирекси кантурӗпе хирӗҫех тата киоскӗ те пур. 
Унта ӗҫлекенӗ урам хушшипе ъуиса иртекен ку-
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шаксене, нимӗн тума аптранипӗ, «пис-пис» тес 
киоскӑ лапки ҫинъе йыртат. Хаҫатсе.м ҫук. Ҫу 
та мар, пур, „Комунар“ хзҫаъӗ. Анъах вӑл т 
комеръӗски хакпа. Мускавра тата '^ӑваш  респуц 
лӗкӗн ытти киоскӗсенъе, ну калӑпӑр Ҫӗмӗрлер: 
пуштӑрах 3 пус тӑра! пулсан, вӑл пуштӑран к!) 
оскӑна илсе пыраъъен 5 пуса ҫитет. (Ара хаҫати 
киоск укҫипе пуштӑ урлӑ 50 ексемпьар ҫырӑка 
илнӗҫке-ха, коммертси хакӗпе сутмасан урӑх мӗк- 
ле хакпа сутӑнха-ха ? Ҫав хакпах сутас пула'т 
Рапоъъисем ъӗлӗм туртма илеҫҫӗ кивӗ хаҫатсене,! 
„Правтӑпа“. „Иҫвестисене“ 10-шар, 15-шер пуса! 
сутаҫҫӗ. Кунта киоскӑра „Комунара“ пилӗк пуса̂  
та сутма йурамаҫт-и, Еиоск—'ьастнӑй рынӑк мар 
вӗт1 ^Каллех «Канаш» мӗнле? Вӑл та ҫав майлах...

5ӑваш ла кӗнекесем ҫук. Вӗсене кунти 'ьӑваш -ра- 
поъъисем вулама пӗлмеҫҫӗ пулмалла. Мӗнех тӑвӑн 
вӗсемпе, ӑҫтан сутса пӗтерӗн! Луь-ьӑ епӗ кивелсе 
кайнӑ „Комунар“ хаҫата, рапот,ъисем апат ҫинӗ 
вӑхӑтра столовӑйне кайса комертси хакӗпе су- 
татӑп.

Ратио камшӑн пулмалла?

Кромкоковориттӗл кунӗн ҫӗрӗнех клуп ҫывӑхӗн 
Ъи пӗъӗк кӗпер урлӑ тунӑ хапха ҫинт,е ним -ьӗн 
месӗрех мӗскӗнӗн нӑшлатса макӑрат. Мӗнех -ьӗн 
тӗр-ха.^^^ӑвашла йумахлама пӗлмест. Йумахласан 
та вырӑсла кӑна. Урӑх -ьӗлхене пӗлеймест, вак 
халӑхсен сӑмахӗсене „нумай пулмаст” пӗтӗмпех 
манса пӗтнӗ. „Алло, алло! Шупашкар калаҫат! 
тенине кунӗпе ун патӗнъех ҫывӑрмасӑр кӗтсе тӑр- 
сан та илтеймӗн. 'Р)ӑваш рапоъъисем ъйвашла 
кӗнекесене вулама, ҫавӑн пекех ратио тӑрӑх ъй- 
вашла калаҫнине „йуратмаҫҫӗ-и“ тен. Пӗлме хен- 
терех ҫав, ратиотехнӗк те „ъӑваш калаҫнине пӗр- 
те те илтмен“ тет те. Ҫавӑнпа та сывлӑшри ефир- 
та Петӗр натша ъухпехи майрасем, ытла ъис- 
ъасах та мар, тӗрлӗрен ташӑсене ташласа ирте- 
реҫҫӗ.

Кирек мӗнле пулсан та ратио рапоъъи класпа 
ӗҫлекенсемшӗнех пулмалла, ун ҫиньен Ҫӗмӗрлери 
ратиотехнӗк маннӑ пулсан та, Шупашкар Ҫӗмӗр- 
лере те калаҫтӑр.

Фиску1ьт-ур-ра!

Кӑҫал Мускавра фискуьттурнӗксене Сталин, 
Молӑттӑв, Каликӗн тата ыттти йулташсем Хӗрлӗ 
плошТ)ӗтре йышӑнса саламлӑ сӑмахсем тухса ка- 
ланӑ. Унтах комсомол Тепкомӗн ҫекреттарӗ Кос- 
сӑрӗв йулташ та тухса каланӑ...

Ҫӗмӗрлере пӗрре те ун пек мар. Валейполла 
выьл)Иса иртереҫҫӗ, йе пӗр-ик-виҫӗ хут футполла 
выл>атпӑр, тесе урисемпе тапкаласа илкелеҫҫӗ те, 
мӗн пур вӑййи те пӗтрӗ. Унта та выьфакансем



пер 10  л )  ҫынтан ытла мар-ха. Вӗсемшӗнех фис- 
куьтинструктӑр. М ӗн кирлӗ тата, массӑна йавӑҫ- 
гарна, ҫитет. Урӑх килте крават ҫинъе выртсан та 
йурат.

тӗрлӗрен таш9сене ташласа иртереҫҫӗ.

Иртнӗ ҫул савком виҫӗ пин тенкӗлӗх йахӑн 
фискуьттурӑ вӑййин хатӗрӗсене илсе панӑ та. 
Вӑл хатӗрсем кӑҫал таҫта. Инструктӑрне пуҫтарса 
склата хума ^саланӑ пулнӑ, анъах вӑл та пӑртак 
сыпкаланӑ вӑхӑтра аслӑраххисем хушнине пурнӑҫ- 
лама манса кайнӑ. Унтанпа... Унтанпа нимӗнех те 
ҫук-ха.

Ьҫсем ҫителӗклӗ. Кун пек ҫитӗнӳсемшӗн такам 
та пуҫсенъен лӑпкаса сӑптӑрӗ.

Вӑтаннӑ.
Тарӑнҫырмапа Л епетер (Ш упаш кар р.) ко.тхосӗ 

тырпул пухса кӗртес камппанийе йапӑх хӑтӗрлеи- 
ни палӑрат.

— Ех, кайм аллаъьӗ сирӗн Тойтерек колхосне 
вӗсем тырпул пухса кӗртес камппанийе мӗнле ха- 
тӗрленнине тӗрӗслеме. Ма каймарӑмӑр?

— Хӑрарӑмӑр. Кайран хӑйсем те пирӗн пек пыр- 
са тӗрӗслӗҫ, терӗмӗр.

Ӑнланмалла ҫырмалла.

Хӑшпӗр поетсен сӑвви—пое- 
мисене м^ассӑ ӑнланмаст.

(Йалкор ҫырӑвӗнъен)

— Ну, мӗнле, ку поемӑ инттересни?
— Лнатереснӑ.
— Мӗн йенъен?
— Т)йлхи ӑнланмалла марри йенъен.

Ваттисем каланисем-хал^хи вахӑтра
1. Клуххуй тийеъукшӑн икӗ хут ъан ҫапмаҫҫӗ, тенӗ. 

Халӗ пирӗн йллта тийеъукӗ те ҫук-, ъанӗ те ҫук. 
Мӗнле каламалла пулат-ха халӗ ун вырӑнне. Клух- 
хой раскилтейшӗн ъиркуьар кӑлармаҫҫӗ. темелле 
пулатшиха?

2. Паракантан—ил, ҫапакантая—тар, тенӗ. Халӗ 
параканне те, илекенне (вҫаткӑ) те тӗрмесене хуп- 
са лартатпӑр.

3. Ьӑрманта арӑмне хӗнеме хулӑ тупайман,тенӗ. 
Хӗнеха халӗ арӑмна—ӗмӗрлӗхе намӑс курса йу- 
лӑн.

4._ Таъка ҫӑкӑр 3 кунлӑх, усал арӑм ӗ.мӗрлӗх, 
тенӗ. Емӗрлӗх мар, Саккӑса кайса уйӑрлаъъен 
ҫеҫ (усал упӑшка та ҫавӑн пекех).

5. Пӗъӗк хуранӑн пӑтти тутлӑ, тенӗ. Пысӑккин 
тата тутлӑрах (пӗрлешӳллӗ столовӑнра).

6 Макӑрман аъана ъӗъӗ памаҫҫӗ, тӗнӗ. Халӗ аъа 
макӑрасса пӑхмастпӑр—лайӑх пӑхатпӑр ат,а йаҫлӗ- 
сенъе.

7. Мана тивмен ҫӗлен-калта хӑй ҫулӗпе хӑй ҫӳ- 
ретӗр, тенӗ. Мӗнле ҫӳретӗр. Мӑйне пӑрса йарат 
пӑр.

8. Капан айӑнъе шӑши вилмен тенӗ. Халӗ капан 
айӗнъи шӑшисене те науккӑпа пӗтеретпӗр. Шӑши 
ан пулӑр!

9. Ухмаха тӗнт,е тикӗс, тенӗ. Халӗ апла мар: 
тӗнъе капкӑнлӑ, темелле.

10. Аха.т, лариъъен кӗрӗк аркине те пулин йӑ- 
вала, тенӗ. Халӗ кӗрӗк аркине йӑваласа ъун кан- 
маст—хаҫат-кӗнеке тытса ларатпӑр. Аван вӗт!

11. Усал ҫынна хӑй урапи ҫинех лартса куста- 
рас пулат, тенӗ. Халӗ хӑй урапи ҫине лартса мар, 
ҫуранах кустаратпӑр „Кэпкӑн“ йӗплӗ ҫӑмзх ху- 
ранне

12. Вӑтаныан йумӑҫ пулнӑ, ӳркенмен платник 
пулнӑ, тенӗ. Йумӑҫӗ ҫӑва тӗпнеха... ӳркенменни 
утарнӗ^к пулатех.

13. Елӗк: ытти халӑха телей валеҫсе панӑ ъухне, 
Ъӑваш урине сырса йулнӑ, тенӗ. Халӗ телейе' ҫын 
валеҫсе парасса кӗтместпӗр, хамӑрах тӑватпӑр. 
Ҫынсем пӗрлешсе телей тунӑ ъухне у1)уна сырса 
ан йул анъах.

14. Пурнӑҫа темиҫе ҫын тытмаст, пӗр ҫын ты- 
тат-, тенӗ. Пырса пӑхха пирӗн колхоса: мӗнле ла- 
йӑх ^ы тса  пыратпӑр пурнӑҫа пӗьъгн мар, нумай 
ҫынӑн (тепӗр майлӑ каласан ушкӑнпа'.

15. Ҫын ӑшне тавӑрса пӑхма кӗрӗк ҫанни мар, 
тенӗ. Кӗрӗк ҫанни мар пулсассӑн та лайӑх тавӑрса 
пӑхатпӑр ха.яӗ. Ҫапла-и, Иапкӑна зулакан йулташӑм?

16 Хун,амӑшӗ йепле кинӗ ҫапла, тенӗ. Халӗ ап- 
ла мар, ху^ъамӑшӗ темле пулсассӑн та, кинӗ —кол- 
хоҫнӗтсӑ—утарнӗтсӑ.

17. Кахалӑн (найанӑн) турри ҫывӑхра,тенӗ, Халӗ 
турӑ ҫывӑхра мар, ниҫга та ҫук. Пӗтес пулат сан, 
кахал!—Прошъай! Ивая Муьй.
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Вигре Кӗркури тракчӑриссен курсне вӗренсе 
пӗтернӗ. Хуларан пынӑ путтозккӑ тӑрӑх вӑл пӗр 
йала пырса кӗрет. Йалта икӗ совхос: пӗри тӗш- 
тыр совхосӗ, тепри—лаша ӗръстекенни.

Кӗркури тӳрех тӗштыр совхосне пырса кӗрет. 
Совхос тиректӑрне Ҫемен Петровъа вӑл кӑпинӑт- 
ра васкавлӑ ӗҫсем туса ларнӑ ҫерте тӗл пулат.

— Ман пата-и?—ыйтгӑ тиректӑр.
— Сан пата. Трактӑрис пулса ӗҫлессӗм килет си- 

рӗн совхосра.
— Йурат! Пире как рас лайӑх трактӑрис кир- 

лӗьъсха.
— Ш алу ҫиньен пӗлест,ӗ.
— Калаҫса ҫӑвар тутине сайа йама та кирлӗ 

мар ун ҫинъен. Шалу 80 тенкӗ пулат, ^ тарл ӑ  
тӑрантаратпӑр, хваттер пулат, ҫтелшьӗна ҫине 
куҫатпӑр, ҫийӗньен тата копператтив та пур, 
тапак сахӑр...

— Килӗшетӗп апла пулсан, — тенӗ хавассӑн 
Витре^Кӗркурн.—Ыраиах килме пултаратӑп.

— Йурӗ, ыран та.
Хваттерелле кайнӑ ьухне, ҫул май лаша усра- 

кан колхос тиректӑрӗ патне кӗнӗ.
— Кӗрес,—хамӑн ҫекрета сӑнаса пӑхамха май 

килнӗ ьухне.
Совхос тиректӑрне Петӗр Ҫеменьа вӑл килкар- 

тинье тӗл пулнӑ.
— Епӗ акӑ сирӗн пата трактӑрис пулма килтӗм. 

Лайӑх трактӑрис кирли сире?
— Ма кнрлӗ мар, кирлӗ! Такҫанах шыратпӑр.
—̂ Манӑн шалу ҫинъен пӗлсе кайасьӗ,—терӗ 

Кӗркури тиректӑр хыҫҫӑн кӑпинеталла утса.— 
Ытти услозисем ҫинъен те пӗлсен йурат.

— Условисем лайӑх пирӗн, столовӑй аван. Хос- 
расьут йӗркипе ӗҫлемелле, шалу 90 тенкӗ.

— Апла пулсан кӗретӗп ӗҫлеме,—тенӗ Кӗркури.— 
Епӗ ыранах.

— Ыранах та йурат.
Ирхине Витре Кӗркури Петӗр Ҫеменьӑ патне 

мар, Ҫемен П етровъӑ патне кайнӑ, лешӗ ӑна 
курсан хавасланнӑ.

 ̂Кнлтӗн? Аван. Ӗҫсем пирӗн, ах нумай!
Кӗркури ӑна пӳлсе калат.-

^— Апла... хм... Анъах епӗ сакӑрвуннӑпа ӗҫлемес- 
тӗп. Вӗреннӗскер епӗ. Йӳне кӗрес килмест... Авӑ 
Петӗр Ҫеменъӑ 90 тенкӗ парат.

Тнректӑр хулпуҫҫисене силлесе илнӗ.
— Иӗркеллӗн хӑтланмаст апла вӑл... Ну, йурӗ — 

тӑхӑрвуннах парӑп. Еҫле...
— Апла пулсан, епӗ ыранах.
— Ма ыран?Халех прикатир патне кайса йевит ту.
— Ҫук, халех пултараймастӑп. Л уььӑ  уш ыран.
— Иурат.
Ҫемеи Петровиь патӗнъен тухсан трактӑрис 

лаша совхосне кӗрет. 5 у н ӗ  сазӑна!:
— „Ҫекрет“ хӑй ӗҫне лайӑх тӑват иккен. Ытти 

курссантсем ман пек пултарас ҫук.
Петӗр Ҫеменьз та трактӑрис килпӗшӗн савӑннӑ:
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— Сана прикатир пирӗн кӗтсе ывӑньӗ пайан. ■ 
Килтӗн.

— Килессе килтӗм те, Петӗр Ҫеменъӑ аньах. 
есӗ каланӑ хакпа ӗҫлеме пултараймастӑп. Авӑ 
Ҫемен Петровьӑ 95 парат.

Тиректӗр кулнӑ пек пулса каланӑ: ,
— Мӗн хӑтланат тата вӑл Ҫемен. Апла йура-  ̂

мастҫке. Ну йурӗ, йул еппин кунтах—95 парас 
пулӗ апла.

— Килӗшетӗп. Ыран йапаласемпех килӗп.
— Ма ыран? Халех машшину патне кай,
— Халех пултараймастӑп, Ҫемен Петровьӑ.
— Ма апла?
— Пултараймастӑп... ну... ҫекрет... ернекун.
— Йурат еппин. ернекун.
Аньах ернекун Витре Кӗркури Ҫемен Петровьӑ 

умӗнъе мар, Петӗр Ҫеменьӑ умӗнье тӑрат.
— Ну?—ыйтнӑ тиректӑр.
— Ну,—тенӗ Кӗркури,—лаша совхосӗнье каллех 

хак хӑпартса параҫҫӗ. Петӗр Ҫеменьӑ 95 парат. 
100 парсан куьтах йулатӑп.

Кӑштах тӑхтасан Кӗркури каллех сӑмах хушса 
калат:

— Епӗ йапаламсене те илсе килтӗм.
— Ӑҫта вӗсем, йапалусем?—ыйтнӑ тиректӑр 

айалти тута хӗррине ъӗтрентерсе.
— Лере, килкартинъе.
— Акӑ мӗн, тӑванӑм, йапалусене ил те, вӗҫтере 

пар пирӗн совхосран.
— Мӗнле апла.., арз...
— Ҫаплах,—тенӗ те Петӗр Ҫемент,ӑ алӑка уҫса 

йарса:
— Н у!. Вӗҫтер!
Анъах лаш а совхосӗ патнелле утса пынӑ ьУ^не, 

Кӗркури пуҫне усмаҫ:
— Кунта ман ҫекрета сисрӗҫ пулсан, Ҫемен 

П етровиь сисейрес ҫукха,—тенӗ вӑл.
Аньах лаша совхосӗн тиректӑрӗн кӑпинетӗнъе 

Кӗркури Ҫемен Петровиъа та Петӗр Ҫеменьа та 
тӗл пулат.

— Мӗнле есӗ, аьам... ҫекретна пӗлтӗмӗрҫке,— 
тесе йышӑнса илнӗ ӑна Ҫемен Петровьӑ,—рваь- 
семпе леттунсем кирлӗ мар пире...

Кӗркури пиьӗ тӑруках улшӑнса кайнӑ.
— Епӗ, тиректӑр йулташ, тӑхӑрвуннӑпах пыра- 

тӑп... Илӗр.
— Кирлӗ мар.
— Апла, Петӗр Ҫеменьӑ, есӗ ил хӑт. Сакӑрвун* 

нӑпах пырӑп сирӗн пата.
— Ҫук, уш... Епӗ сана шӑллӑм, пӗр пус укҫа- 

сӑр пырсан та илес ҫук.
— 70...—тенӗ алӑка уҫса тухнӑ ьухне Кӗркури.— 

Ну, кам 70 тенке илет.
Йкӗ тиректӑр та нимӗн те шарламан хирӗҫ.
Тата тепӗр ерне йал тӑрӑх ҫапкаланса ҫӳренӗ 

хыҫҫӑн, Кӗркури йалтан ҫуранах тухса таҫта ҫу- 
хальӗ вара—пӗлеймерӗмӗр.

Иван Пвлккӗн.



„Кӗмбл пуҫ“ .
Кӗҫӗн-Ишуткӗл. Сгалӗн районӗ.^Ку йалта сахал- 

тан та 177 килӗ. Колхос та пур. Йалӗ пысӑк ма- 
йӗпе йалканаш прегҫетагтӗлӗ те пысӑ< ҫынах кир- 
ли такама та паллӑ.

— Ҫапла, ырӑ ҫын, ҫаплах, Кӗҫӗн-Ишуткӗл йал- 
канаш претҫетаттӗлӗ Тимофейӗва пӗъӗк ҫынах 
мар.. Пы-ысӑк ҫын вӑл. Арпалла салатса пӑ- 
рахрӗ...

Ӗлӗк куланай ӑҫта кайнине йалти ҫын сахал 
пӗлнӗ. Мӗншӗн тесен 87 ҫула ҫигсен вилес умӗн 
{ватӑ ҫынсем: ҫакӑ йалта 87 ҫул пурнатӑп ӗнтӗ, 
нимӗнле улшӑну та пулмарӗ. '^ н р к ӳ р е  пупсем ул- 
1ҫ1ӑнкаларӗҫ,—тесе куҫӗсене хупнӑ.
11 Пайанхи йалхуҫалӑх налокӗ ӑҫта кайнине ӗнер ъел- 

ҫине сӑмах илнӗ аьаран пуҫласа вилес ҫула ҫитнӗ 
тӑхлаьӑ та пӗлет. Шкул, йаҫлӗ, йалхуҫалӑх маш- 
шинӗ, сывлӑх сыхласси, хапрӑк-савӑт, акӑ ӑҫта ка- 
йат пирӗн сайом, налок.
, Пӗр сӑмахпа вырӑс' писсаттӗлӗ М. Коркки кала- 
йӑ пек „сылтӑм кӑсийаран сулахай кӑсийана кӗ- 
()ет.“
I Ҫак йапалана Кӗҫӗн-Ишуткӗл претҫетаттӗлӗ те 
1ӗлет пулмалла. Пӗлмесӗрех мар пулӗ й;х налокне 
5ерплӳт уттипе пуҫтартса пайан кун та пуҫтарса 
1ӗтереймен.

—Тимофейӑв, есӗ ху тӳленӗ и?—йурийех ыйтрӗ 
Аакар.

— Сан манпа мӗп ӗҫ пур,—лаплатаръӗ аслӑ 
;ын.
! — Ара есӗ тӳлемесен мӗнле вара, налок ӑҫта 
Кайнине пӗлен пулӗ, —хирӗҫлерӗ тепри.

Тавлашу хӗрсех пыьӗ. Ирӗксӗрех комсомолӗссен 
ӑмӑл кӑвалерийӗн тӗрӗслемелле пульӗ. Тӗрӗсле- 
ӗ хыҫҫӑн Тимофейӗв налок тӳлеменни аванах ку- 
ӑньӗ.

I — Витерн курита айяе пӑхӑр,—тутине сапун 
фкипе витсе комсомолӗссене хӑлхаран пускил 
фӑмӗ, ӑшӑ, ҫемҫе, ҫивӗъӗ сӑмах тыттарса хаварьӗ.
' Ко.мсомолӗссем тӗлӗньӗҫ, анъах пӑхма ӳркенме- 
=рӗҫ.
I — Тимофейӗв, ку мӗн санӑн?—хутаҫпа те;ӗскер 
(гуртса кӑларъӗ комсомолӗссснъен пӗри курита 
рйӗньен.
; — Тапак хӗртме пӑрахнӑ, пӑхӑр халех!—прик- 
^асларӗ „аслӑ“ ҫын.
I — Санӑн ку хӗрсе пӑсӑлса та кайнӑ пулӗ,—ком- 
(сомолӗссем хутаҫа йӑтса кил хушшинъи ҫерем 
|ҫине тухрӗҫ.
' — Стой! Стоп, соп.ъаксем, сире празӑ паман! — 
■ҫулталӑк выҫӑ пурӑннӑ каш кӑр ҫӑварӗнъен аш 
туртса илнӗ кашкӑр хыпаланнӑ пек хыпаланса, 
^имофейӗв комсомолӗссем ҫине ӳкрӗ. Тӗркӗшӳ 
(халӑх пуҫтарьӗ. Йехремпе кинемей пускилсем те 
иыма ӳркенмерӗҫ.

Пӑтӑ выӳӑнне.
Куславккарн рапоБьнсен хупӑ сто.ювӑйӗн'Бе 

майӑн ^б-мӗшӗнБе пӑсӑлса кайнӑ кӗрпереи пӗҫер- 
нӗ пӑтӑ ҫитернӗ.

— Мӗнле йышши апат парас сана икӗмӗш плӳ- 
тӑ вырӑнне?

— Шалӑпӑ кӗнеки

'5араймарӗ Тимофейӗв. Халӑх умӗн-ьех хутаҫа 
салтса комсомолӗссем хутаҫран 48 тенкӗ те 25 пус 
совет кӗмӗлӗ, 28.375 тенкӗ патша •ьухнехи кӗмӗл 
укҫа туртса кӑлар^ьӗҫ.

Тимофейӗв кӑвакарса—хӗрелсе, ҫигӗнсе пӗ^ьӗк- 
ленсе, ҫӗрайне, пӗлӗт ҫине, таҫта та карӗ шухӑ- 
шӗпе. аньах ҫӗртех йульӗ кӗлеткипе.

— Ӗнтӗ ку патшана кӗтет пулӗ те, ҫуук пире 
патша кирлӗ мар,—катӑк шӑлӗ витӗр сӑмахларӗ 
Ефрем арӑмӗ.

'5ӑнахах та патшана кӗгнӗ ҫак „кӗмӗл пуҫ*.
Ак ӑҫта пурӑннӑ сурӑх тирне тӑ.уӑннӑ кашкӑр.

Сӳпенккв.

Ӗҫ хӑй тӗллӗн пуласса шанзкан.
_„4-мбш йула!пкп ҫул* сайоыа ийуаӗн 1-мӗшӗ 

тӗлне Шӑмӑршӑ районӗнье—31 п^^оьъӑи, Канаш 
районӗнг.е—85,4 проьъӑн, Аслӑпатӑрйел районӗи- 
5е-*35,9 проБ-Бӑн ҫеҫ сарнӑ.

—  Ваи^кнӑ, аттуна тӑхӑьса ьаорах урама тухга  
пӑхха— мӗнле ҫыксем иртсв кайаҫҫӗ урампа. Сайсм  
ҫырӑнжа кнлекенссм мар-ши?

Ашака пӳрократ тесессӗн, йе пӳрократа 

ашак тесессӗи, иккӗшӗ те ҫилленеҫҫӗ.
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Вутпуҫҫисем.
,У ла ьӑваш* вывӗокисем, Ун пек вывӗскӑсене 

Улатӑр хулинъе куҫлӑх тӑхӑнмасӑрах курма пулат. 
Унта совет ҫуръӗсене ҫекретра тытма шухӑшланӑ, 
вывӗскӑсене ҫапла ҫырса ҫапкӑ: „Улатӑрти колхос- 
нӗксен туръ ӗ“. Унпа ӗретӗмех тенӗр вывӗскӑ: 
„Хапрӑк-савӑт ҫиъ ҫул вӗренмелли шкулӗ“ тесе 
ҫырнӑ. Тӗлӗнтереҫҫӗ вывӗскӑсем те, вывӗскине 
ҫыртаракан уърештени пуҫлӑхӗсем те. (5ум п).

Упа пвк._^Т)атукассинъи (Ҫӗрпӳ районӗ) ОАХ йа- 
Ъейкки ӑйӑхъирӗпе ъирленӗ тетула тухмасӑрах 
ҫывӑрат. Унӑн икӗ ури те татӑлса ӳкнӗ пирки, вӑл 
халиъъен ъленӗсем хушшинъе пӗр пуху та туман, 
пӗр ӗҫ те ӗҫлемен. Ытти йа-§ейккӑсем те хӑшӗн 
пуҫ ыратнипе, тата ыт. те нимте ӗҫлемеҫҫӗ. Ҫак 
йа§ейккӑсене, пирӗн шутпа, комсомол йа§ейккин 
вӑратмалла, ан§ах хӑйне такам вӑратӗ. (Хӑртнӑ).

1йуяка§ вы взски. Кӗҫӗнкел§ӗк КҪ шкулӗн§и 
пуҫлӑх М улка§ Соҫҫипаттӑрӗ, хӑй мулка§не аса 
илсе, хӑравҫа йернӗ. Ҫурхи шыв-шур вӑ.хӑтӗн§е 
а§асем шкул уракне вараласран хӑраса, шкул алӑк 
ҫумне ак ҫапла ҫыртарса ҫапгарнӑ: „А§асем, шкула 
урӑрсене салтса кӗмесен кӗнтселерине илсе кӗрес- 
ҫӗ, салт урӑна!“ .

Пӳрократсем, итлӗр! Ун пек пуҫлӑх патне ура 
салтса кӗртес йӗркӗ ҫин§ен илтмен те пулӗха халӗ 
есӗр.

Пӗҫерме пӗлвт. Тушкассин§и (Йетӗрнефайонӗ^ 
Микулай Елекҫи сӑра пит аван тӑват. Вӑл сӑрана 
ӗҫсессӗн йалсовет претҫетаттӗлӗ Саххарӑв та ун 
майлӑ пӗтӗм пуҫӗ—урипех ҫавӑрӑнса лараЬ Ҫаз 
сӑра пиркийех Саххарӑв йулташ Елекҫийа (налок 
ҫирӗп сатанипе тӳленӗскере) акма 7 пӑт сӗлӗ пар- 
тарнӑ (крескомран). Сӗлӗ партаракана выкӑвӑр 
партарас.

Тислӗкшӗн, Ш уркка йалӗн§и (Ш упашкар р-нӗ) 
„Ленин“ пионер отре§ӗ тислӗкшӗн тӑрӑшат. Ирт- 
нӗ ҫура пухнӑ тимӗр-тӑмӑр татӑкӗсене халӗ те 
Шупашкара угилсырйо склатне леҫмен. Унтан 
вӗсем (пионерсем) колхос ҫӗрне ҫемҫетме тислӗк 
тӑвасшӑнни палӑрат.

Вырӑнлӑ канаш.
Сушкков прикати тӑтӑшах промфинплана тул-| 

тарса пыоайман. Тсех саветущ§ийӗ, маҫтӑр, тата' 
вӗсен помошнӗкӗсем '5ылай§§Ҫн ҫав Сушкков при-! 
катине мӗнле майпа пром^финплансене тултарса 
пымалл_^а тӑвасси ҫин§ен канашланӑ. Вӗт зӑл, 7-ш, 
прикатӑ, происвотствӑшӑн §и кирлӗ прикатӑ 
пулнӑ. ;

— 7-мӗш_прикатӑ пронфинплана тултарса пытӑр 
тесен,—тенӗ маҫтӑр помошнӗкӗ Пирӳлкӗн,— Сушк-| 
кова кӑлармалла та, ун вырӑнне Ентри Уҫӑпне при- 
катир тумалла. |

Прикатир—Ентри Уҫӑпӗ пулса тӑ§ӗ, ан§ах при/ 
катӑ каллех промфинплана тултарса пыраймаст; 
прак_ §акмаст, рва§сен хисепӗ ӳсет. Рупанккӑз) 
маҫтӑр ҫӑмӑр пӗлӗ-вӗн-^ен те хӑмӑртарах ҫӳренӗ. 
Иулашкин§ен хӑйӗн йулташӗсене кэланӑ:

— Ентри Уҫӗпне кӑлармалла та, ун вырӑнне 
Мулка§ Кӗркурине лартмалла.

Вӑхӑт шӑват. Малта пыракан претприйаттисем 
ҫулталӑк планне такҫанах тултарнӑ, 7-мӗш прикатӑ 
малтанхи пекех мӗшӗлти ӗҫлесе пырат.

Тсех саветуш§ин помошнӗкӗ хайаррӑн кастар^т.
_— Ҫитӗ! Промфинплана тултармаллах. Мулка§ 

Кӗркурине кӑларса Куликкова лартмалла.
_Ан§ах Куликков та 7-мӗш прикатӑшӑн нимӗн те 

ҫӗнӗ йапала илсе килекенни пулмарӗ. Тсех саве- 
туш§ийӗ Контромарккӗн хайаррӑн §ыш'кисене 
сулантарнӑ;

— Толой Куликкова! Ун вырӑнне...
_Ан§ах ҫавӑнта пӗр ӑслӑ ҫын—Ҫитсӑн тупӑннӑ- 

Вӑл кантуркӑна кӗнӗ те, ораттӑрланса тӑракан. 
атминистратси умне тӑрса каланӑ:

— Хаклӑ йулташсем, мӗншӗнприкатирсене улӑш- 
тармаллаха. 7 мӗш прикатӑра ӗҫ тис§иплинине 
хӑпартса пӑхарха. Вара мӗн пулӗ.

5 ӑ н а х  та ҫапла туса пӑхнӑ. 7-мӗш прикатӑ са- 
танисене 100 про§§ӑнӗпех тултарса пыма тытӑннӑ.

Атминистратси савӑнӑҫлӑн кулкаласа тӑнӑ:
— Йӑвӑр мар канаш па-^ӗ, ҫавах та вырнаҫуллӑ 

пул§ӗ,—тенӗ вӑл.

М. Во;ь-и*

малалла

„капкӑн“
тӑтӑшах тухса 

тӑма тытӑнат.
ХАКӖ ӖЛӖКХИ ПЕКЕХ:

уйӑха— 15 пус, ҫурҫула— 90 пус.
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Кам мӗнле йурла!
1, МУЛ ХУҪИ:

Криҫӗс... Криҫӗс, 
ш ӑа  ан хӗс...

;летӗп...
:-ах-ах!.. 
кӑр ҫӗр§ӗ,
:н курас... 
рнӑҫ тер§ӗ,
... ан ас.

2. ШУРӐ ЙАНРАЛ.

(Еппикрам вырӑнне).
3. КУЛАК.

Колхос хумӗ, ай, тыллат... 
Ой, путатӑп, тытӑр...
Ҫапах пырӑм йун ыйтат, 
Шӑлӑм тӑват—шатӑрр.:.

4. ПУП.

т
« I

Лӑлӑм шаккат шак та шак. • 
тулласшӑн Совета.

§ах §ӗтрет ват шӑмшак, 
це сисет—тунката.

6. Р А П 0 5 5 И П Е  КОЛХОҪНӖК.

Пурнӑҫ— ишӗлнӗ лар§ӑк... 
'5иркӳре—иквиҫӗ кар§ӑк. 
Ҫӗртех куратӑп тамӑк,
Йепле иртерес тӑлӑх...

5. ОППОРТУНИС.

Куллен вӗртӗм хам-хам-хам1„ 
Вӗрни пул§ӗ, так, харам... 
Партти ҫапрӗ ӗнсерен—
Тухса ӳкрӗм парттирен...
Итле, кулак, илт, Апрам— 
Саншӑн вӗреп хам-хам-хам!..

Епӗр паттӑр улӑпсем— 
Пирӗн вӑйлӑ мускулсем.
5 ҫуллӑх плана 

тултаратпӑр
кӑҫалах. 

Ҫӗнететпӗр йӑлана, 
ьҫ  ӗҫлетпӗр ӑмӑртсах!.,
Пирӗн ӳсӗм—
Пирӗн тӳсӗм  

Мул тӗнТ)Ишӗн 
Кӳрет вилӗм!

7. ЙУТ ПАТШаЛӐХРИ 
РА ПО ^^^И .

Пулмас текех §ӑтса,
Мул хуҫине йӑтса!..
Тавай тытар киншал!..
Тавай тытар пӑшал!..
Мул шампине ҫурар.
Сӑлантӑр вӑл—'вӑлпар!

Веяиамик--Туртуш.
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Тӗттӑмлэх, пусмӑрлӑх, турӑ йаьӗпе тӑнпуҫа анкӑ минкӗ- 
летесси— пулнӑ патша ьухнехи пурнӑҫра.


