7 - 8 кӗ ш №

Ийу;ь. 1932-мӗш ҫул.

Тырӑ:— Мана ҫак колхосри пек вӑхӑтра пуҫтармаҫҫӗ. Ҫӑлӑрах! Т ӑккаласа пӗтереҫҫӗ.

П/зохрат; —Ман вӑхӑт ҫук. Манӑн тӑккалан§ӑкпа кӗрг песси ҫин§ен то кл ат тума хатӗрленмелле.

Вӗсем виҫҫӗн лзрнӑ. Урамран пасарӑн хаваслӑ
ш авӗ илтӗннӗ, §ӳре§ерен ҫулпахи вӗри хӗвел ҫутатнӑ, ҫутӑ пӗр§исемпеле пӗрлех колхос лавӗ ҫин§и ҫупа тӑпӑр§ӑ шӑрши пӳрте кӗрсе виҫӗ ҫынӑн
сӑмса шӑтӑкӗсене йӗкӗлтенӗ.
Вӗсем ним §ӗнмесӗр шухӑша кайса ларнӑ. иван
М атвей§ӑ совхоспа колхос сутуилӳвӗ ҫин§ен ҫырнӑ хаҫата аллине тытса ларнӑ, Сахар Хӑритун§ӑ—
,П р а в т ӑ “ хаҫатӑн ҫвеши номӗрне.
Пӗр Филип Филипповӑ§ ҫеҫ, ҫӑнӑх тултарнӑ мих
пек усӑнса тӑракан хырӑмӗ ҫине ик аллине ҫыхӑнтарса хунӑ та, ниыӗн тытмасӑрах лараЕ
Постановленин ҫуррине вуласа тухрӗҫ. Филип
Филиппӑ§ шухӑшӗсем пысӑк, ҫийӗн§ен тата хаваслӑ. Ун кӑсйине вакӑ кӗмӗл укҫасем, шаптӑртатакан хут укҫасем кӗре-кӗре кайаҫҫӗ пек васкавлӗн. Иван М атвей§ӑ пуҫӗн§е про§§ӑнсем ҫавра
ҫилле выд)анӑ.
Ларнӑ та вӗсем шухӑша кайнӑ.
Йулашкин§ен Иван Матвей§ӑн сисӳллӗ §унӗ
§ӑтаймарӗ, калаҫма тытӑн§ӗ:
— Халӗ ӗнтӗ пирӗн пӗ§ӗкҫӗн икшер пӑтӑн хулава леҫе леҫе сутма тытӑнмалла пула^'. ҪпеккуД)атси тума мар, конешнӗ, так ахад) пӗ§ӗкҫӗн-пӗ*5 ӗкҫӗн йетиноли§нӗксен§ен йе колхоҫнӗксен§ен
ты рӑ илсе хурас пулат.
Иван М атвей§ӑ хыҫҫӑн Филип Филиппӑ§ 'ьунӗ
выд)аса йа§ӗ.
— Ман шухӑшпа, пӗрер лав тулли тийесе хамӑршӑн „хаклӑ“ рапо§§и класа ҫиме леҫсе памалла марши Постановленире те лавсем ҫин§ен ҫутасси ҫин§ен асӑннӑ.
Филип Филиппӑ§ хыҫҫӑн Сахар Хритун§ӗ §унӗ
уҫӑлса кайнӑ пӗтӗм сарлакӗшпех.
— Мӗнле есӗр, хаклӑ тусӑмсем, ӗҫе пӗ§ӗкҫӗн
тума йурататтӑр? Сутуилӳ тӗк— сутуилӳве тумалла ӑна. Хакӗ те ытлашши йӳнех мар халӗ пасарсен§е. Постановлени тӑрӑх, ларйоксем те уҫма
й>ра§ тенӗ.
Ана пирӗн пурнӑҫа кӗртмеллех.
Кӑна илтсен Иван М атвей§ӑ текеннин уҫӑ §унӗ татах гаркаланса кайнӑ.
— Аван^-бӗ пӗр вунӑ аршӑн тӑршшӗ лавкка туса лартсассӑн. Ан§ах хӑрамаллаҫке, хӑйамат—
интивитуад)нӑй тӳлеттерӗҫ, раскула§ӗт тӑвӗҫ.
— Нимӗн те хӑрамалли ҫук, раскула§ӗт те _тумаҫҫӗ. Текрет тухнӑ пулсан ун пекки пулмас§—
ӗнтӗ терӗ Филип Филиппӑ§ӗ.—Епӗ ҫакӑн пек претлошени паратӑп: сутуилӳ комппани орканисатсилес.
Иван М атвей§ӑ, калӑпӑр, йалсен§е тӗрлӗрен иротуксӑсем илсе тӑракаини пулат, епӗ—хулара сутаканни, Сахар Хӗрнтун-ь-бӑ тугттарса параканни
пултӑр.
Кун пек шухӑшран Филип Филиппӑви§ пӑрӑн-
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§ӗ. Вӑл аллисемпе сулкаласа хирӗҫ калаҫма тытӑн§ӗ:
— Ун пек номӗр тума, Филип Филиппӑ^, май
килмӗ. Килӗшместӗп. Тӳрех калатӑп: мошшеннӗк
есӗ, таса ҫынна ҫара пакартан тӑратса хӑварасшӑн
есӗ.
— Есӗ таса ҫыни?—хирӗҫлерӗ Филип Филиппӑ§§и,—Кам §ухӑнсен тирӗсене сӳсе пурӑн§ӗ.
Кам тырӑ йӳне илсе хурса вӑрттӑн хакла тутса
пурӑн§ӗ.
Иван Матвей§ӑ кун пек тӳрех ҫынна тӑр шыв
ҫине кӑларнипе килӗшмерӗ.
— Пӗр сӑмахпа каласан, турттарса параканни
пулассӑн килмест. Турттарсан та, Филип Филинпӑ§, санӑн ӗнӳна пӗр вырӑнтан
тепӗр вырӑна
куҫарса лартма ан§ах пултаратӑп.
Фийлип Ф илиппӑ§ӑн ҫилли, кӑна илтсен, татах
тулалла тухса кайнӑ.
— Йурат-и, Иван Матвей§ӑ, епӗ санӑн ахах пӗр§ин§ен тунӑ шӑлусене ҫапса хуҫса шӑмӑ ҫӑнӑхӗ
туса парам... навус вырӑнне уйа тӑкмалли пултӑр,
хулӑм тутусен§ен каклет тӑвам.
Иван М атзей§ӑ, паллах ӗнтӗ, ун пек тӑвассипе
килӗшмен, хӑй йен§ен вӑл сулахай аллине тӑсса
ӑна Филип Филиппӑ§ хӑлхи ҫине ӳкернӗ. ФилИп
Филиппӑ§ ҫавӑн пек провокатси тунине хирӗҫ
сылтӑм аллине тӑсса Иван Матвӑй§ӑн кӑвак сӑмсине лап§ӑтса хунӑ
Сахар Хӗритун§ӑ кусем харкашнӑ вӑхӑтра постановленийе вӗҫне ҫити§§енех вуласа пӗтернӗ те
каланӑ:
— Пӑрахӑрха, краштӑнсем, палкама. Нимӗнле
сутуилӳ те ҫук пирӗн ваД)Д)И, пире, сутуилӳ класне, ним вырӑнне те хумаҫҫӗ! Акӑ, вулӑр-ха мӗн,
ҫырнӑ унта!
Вӑл ҫиллӗн хаҫата пӑ§ӑртаса тытса, пӳрнипе
10-мӗш пункт ҫине тӗллесе кӑтартнӑ. Унта акӑ
мӗн ҫырнӑ сулнӑ:
„Усламсӑсенв макаҫӑнсем, лавкасем уҫма ирбк
памалла мар, рапоььипе хресьенсвн шуьӗпе пуймх
шутлакан ҫпвкку;ьантсене, илсе сутакансене пбтбм
майсемпе пӗтерсе пь.м -лла“ .

Виҫҫӗш те пӗр-пӗрин ҫине йӳҫҫӗн пӑхса илнӗ.
Филип Филиппӑ§ӑ Иван Матвей§а §ыш кӑ кӑтартнӑ, Иван МатвейТ)ӑ §ышкӑ кӑтартнине тӳсеймесӗр,
Филиппӑ§ӑн уҫӑлса тӑракан кукши ҫине ла§ сурса илнӗ.
хыҫӑнт,е колхос пасарӗ шавланӑ,
Кусем виҫҫӗш салхуллӑн ларса каллех шухӑш
купи айне пулнӑ: мӗнле те пулсан Совет сутуилӳне кӗрсе каймалли урӑх йышши майсем шыраҫҫӗ
вӗсен пуҫӗсем халӗ. Сыхӑ тӑмалла пулат, йулгашем! 10-мӗш пункта пурнӑҫа кӗртессишӗн §ӑн'5 ӑнах кӗрешсе пымалла.
Р ҫӗн.

Хирӗҫле план.
Колхос претҫетаттӗлӗ Пракух районран илнӗ
сута икӗ хут^ен пӗре §арӑнмасӑр вуласа тухрӗ.
Ку§ӗ те кӗске пулнӑ. Халӗ волокит^ӗк тесрен
сӑраса пули хӑшӗ-пӗрисем питӗ кӗске ҫыраҫҫӗ.
]ӑмахран, тырӑ-пулӑ хатӗрлес камппани мӗнле
цртермелли ҫин§ен ӑнлантарнӑ §ух „предлагаем
< 1-му закончить" теҫҫӗ. Ку хута та ҫапла ҫырнӑ
аулнӑ: „по получении сего проработайте и дайте
зстречные" тенӗ.
— Шуйттан тетӗн кӗске ҫырма, калаҫма вӗренсе
карӗҫ—ӑнланан пулсан ӑнлан, ӑнланмастӑн пулсан
<ӗскен, пуҫна мӑй кӑкӗ таран вӗрн кӗсел ӑшне
биксе лартсан та пӗлес ҫук,—тесе пӗр пӗ§§ен
оиухӑшласа ларнӑ хыҫҫӑн вӑл килтен тухрӗ.
— Микита, кала §ленсене пуху пулат! Тем мурча „встре§нӑй* хуткилнӗ.
Акӑ пуху та. Аван вӑл пуху таврашӗ. Тапак
;ук 5 ух пухува кайсан камран та пулса пирус
гӗпӗ те пулса туртатӑнах.
— Просто епӗ ним калама та пултараймастӑп.
Ху§ӗ питӗ кирлӗскер пулмалла—тем встре^нӑй те<еленӗ. Тем ҫин^ен каланӑскер...
— Ай-ой, Пракух, йуклӗ аслӑ ҫын, ҫавна пӗлместӗн и? Ну, вуласа кӑтартха тепре. А-а, „встре§нӑй“ тенӗ. встре 5 нӑй..._ пӗлтӗм. Ара пӗр—пысӑк
1а§ 5 алнӗк килет ӗнтӗ. Ӑна кӗтсе илмелле, вырӑсла
каласан „встре 5 §ат“ тумалла. Района каймалла
пулӗ-иха, те йал хапхи патӗн^е кӗтсе илӗпӗр.
Ваҫҫана калас—йалав хатӗрлесе хутӑр,—тӗплӗнех
ӑнтантарса па^ӗ Тимуш. Ӑнлантарнӑ хыҫҫӑн йаланхи пекех пирус ҫавӑрса тивретсе йа§ӗ.
— Ҫук, Тимуш, ун пек пулас ҫук. Хутне кайалла
йамалла пулӗ, хирӗҫле тавӑрса „наопорот“ пулмалла
ӗнтӗ.
*
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— Хирӗҫле план паратпӑр. Пире мӗн вӑл кӑҫалхи тухӑҫпа пин пӑт. Ман шутпа, йулташсем,
пин те виҫҫӗр вӑт ,,леҫсе‘' парӑпӑр.
— Парас!
— Хирӗҫле парас виҫҫӗр!
— Хирӗҫле план тӑвас!
— Хирӗҫле тӑватҫӗр паратпӑр!
— Хирӗҫле!
Нумай-б^ен итлерӗ кантӑк умӗн§е Хветук. „Хирӗҫле, хирӗҫле“ илтӗнет сасӑ шалтан.
— А-а, тинех май киле пуҫларӗ!
Хайхискерсем хирӗҫ тӑра пуҫларӗҫ, тинех. Каларӑм уш тырпулӑ хатӗрлес камппани кӑҫал пулаймаст тесе. Ну, спаҫҫипех ӗҫ ахалех, пӗтмерӗ Хам
та пултаратӑп ҫав. Вӗрентсе ҫитертӗм вӗт хирӗҫ
тӑма,—шутласа килелле ура тупанне путтинккӑ
вырӑнне вӗри тимӗр хунӑ пек хыпкаланса карӗ.
Хӗпӗртенипе сывлама сывлӑш ҫитейми пул§ӗ,
§ӗре вӗри ҫатма ҫин^и уҫлам ҫӑвӗ пек ирӗлет.
— Ех, хӗпӗрте, Йеххӗм! Хӗпӗрте! Мӗншӗн савӑнмастӑн? Йе есӗ те Совет влаҫӗ йенне ӳпкӳ—
пӗверӳ мӗнӗпех ҫавӑрӑнса ӳкрӗн-и мӗн? Колхоссем
тырӑ хатӗрлессине хирӗҫ тӑраҫҫӗ. Канашланӑ та
пурте халӑх „хирӗҫле“—-терӗҫ. Халӗ пурте хирӗҫеҫҫӗ,—хӗпӗртенипе толт сикрӗ Ваҫлей.
— Но? Т)знахи? Ах, вилӗм шӗлепки. Вот пире
кулак тет§ӗҫ. Халӗ вот сире кулак. Епӗр вӗт!
Итле-ха ӗнер тата тырӑпулӑ пуҫтарма та вӗсем

хирӗҫле терӗҫ. Планне те хирӗҫле турӗҫ, тет. Хӑт
те шан^ӑклах та мар та, кум. Вун ҫап л а..
*
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Хӗрсе пырат ӗҫ.
Хӗветӳҫ инке прикатир вырӑнӗн^е хыпкаланаЕ
— Мишук, тавай ӑмӑртар!
— Тавай! Мӗн мана ӑмӑртуран хӑраканни терӗни?
— Епӗр капла ӗҫлесен хирӗҫле йышӑннин§ен
те иртеретпӗр.
— Ҫапла кирлӗ хирӗҫлерен те хирӗҫле пултӑр
пирӗн. Епӗр хирӗҫ ҫирӗпрех кайатпӑр,—терӗ кулкаласа Мишук му§и.
— Тӗрӗс! Епӗр йухӑмпа кайма вӗренмен, хирӗҫле
хирсе пыратпӑр,—терӗ Хӗветӳҫ килте урапине
итем ҫине тӳнтерсе.
«
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— Ухмах! Ухмах есӗ! Пӗлетни есӗ, ухмах! Мӗн
суйса ҫӳресе хӗпӗртеттерен? Май килмерӗ вӗт
пирӗн? Ҫине тӑрсах ӗҫлеҫҫӗ. „Хирӗҫле, хирӗҫле“
теҫҫӗ. Хирӗҫле ҫапла пулати вара вӑл?
— Епӗ, е п ӗ .. хирӗҫле'туса, каймаҫҫӗ, патшалӑха
тырӑ памаҫҫӗ тесе§§ӗ. Епӗ...
— Мӗн есӗ? Микуҫ! Килха?—§ӗнсе ил§ӗҫ прикатӑ пуҫлӑхне.—Но, сирӗн хирӗҫле мӗнле пырат?
Хирӗҫле тӑватпӑр тесе йышӑннӑ§§ӗ терӗҫ те, хирӗҫле тумарӑри тата? Тырӑ выратӑр, авӑн ҫапатӑр,
тырӑ пин пӑт вырӑнне пин те пилӗкҫӗр паратӑр.
Парас ҫук ӑна хирӗҫле пулсан.
— Пирӗн хирӗҫле план ҫавӑ пулат вӑл. Пин
вырӑнне— пин ҫурӑ, вунӑ кун вы рӑн не-саккӑр,
пилӗк кектар вырӑнне—вуннӑ .. вот ҫапла тунине
хирӗҫле туни, тетпӗр. Плансене те хирӗҫле план
тӑватпӑр.
— А-а, ку пире хирӗҫле план! Марш! Ку Совет
влаҫне хирӗҫле мар, ку пире... Ваҫук мӗншӗн
мана хирӗҫле тӑваҫҫӗ тесе суйса пурӑнтӑн?Мӗншӗн
пӗлмесӗр савӑнтаратӑн?
Кала!—^ӗшӗрсе пусса
антар§ӗ Ваҫука.
— Акӑ сана та хирӗҫле!—илтерет тапкӑпа тӳсеймесӗр. Ҫилленнипе куҫсем хыпса тухнӑ пек
ҫутӑлса кайрӗҫ, йанахсем ан 5 ах мар шӑлӗсем те
лӑканма пуҫларӗҫ карттусӗ пуҫӗ ҫин^е каллӗмаллӗ шывма пуҫларӗ.—Ах!
Микуҫ му§и сайра шӑлне кӑтартса лӑх-лӑх-лӑх!
кул§ӗ.
—- Ҫирӗп пул§ӗ ку хирӗҫле план. Тӳрӗ кулаксене кӑшӑлларӗ,—терӗ.
— Ҫапла ҫав вӑл хирӗҫле план!
Н. Ъурпай— КоЛ)ушкин.

Шупашкар районӗн^и Тарӑнҫырмарэ.
—
—
—
сӑва

Кӑҫал присӑв §ас пулмаст пулмалла.
Ӑҫтан пӗлен?
Пирӗн йалсоветпа комсомол йа§ейкки прихатӗрленме халӗ те пуҫламанран.

Виҫӗ колхос.
„Тӗрӗс" йатлӑ колхосра тырпул пухса кӗртес
камппанийе ӑиӑҫуллӑ иртернӗ. Колхоҫнӗксем ҫак
лосӑнкпа ӗҫленӗ: „Пӗр пӗр^ӗ тырра та ҫӗр ҫине
тӑкса хӑварар мар!“
Тырпул пухса кӗртнӗ хыҫҫӑн колхос, пухнӑ
тырпула уйӑрассине йӗркелӗн туса иртернӗ:
Сатанийе ытлашшипех тултарса патшалӑха тырӑ
леҫнӗ.
Вӑрлӑх парӑмне тӳленӗ.
Акмаллӑх хӑварнӑ
Йӗрке хушнӑ май колхоҫнӗксене уйӑрса панӑ.

Ку йапаласене те хисепе илес пулат. Ҫырӑпӑр
„ҫӗр хӗрӗх саккӑр ■бентнӗр* тесе.
С§етово§ӗ тата кӑштах §акарни пӑсмӗ тесе
икӗ §ентнӗрне сахалтарах кӑтартса ҫырнӑ.
Полевот, кӗгмен ҫӗртен пулакан расхутсене
хисепе илсе, татах тепӗр виҫӗ §ентнӗрне касса
илнӗ.
— Капла лайӑхрах пулӗ,—тенӗ вӑл.—Кӑштах
саппас пулат.
Тырпул тухӑҫӗ ҫин§ен кӑтартакан ҫветӗнисене
хулана йараҫҫӗ.

*

*

*

*

,М ал ал л а“ колхосра та тырра пухса кӗртнӗ,
мӗн §ухлӗ тырӑ тухнине хисепе илнӗ, уйӑрма тытӑннӑ, ан^ах...
Ан§ах тырӑ тухӑҫне хисепе илнӗ §ухне кивӗ
истори ҫыхӑнса кайат. Тырӑ пӗтӗмпе тӑхӑрвун
виҫҫӗ §ентнӗр пухӑнни ҫин§ен пурин§ен малтан
Плуттышкӗн пӗлет:
— Сахалтарах,—тет вӑл шухӑша кайса,— плана кӑштах тултараймарӑмӑр. Ану-кӑ пӗр §ентнӗрне
хушса ҫырса пӑхсан... Вара тулмасан та... Нумайах
йулмаст туласси...
Тырпул тухӑҫ ҫветӗнине с§еттовот аллине пырса
тыттарнӑ. С§еттовотӑн ҫветӗнисемпе §ылай аппаланса лармалла пулнӑ. Темиҫе хут§ен ҫырнӑ, ҫырнине реҫинкӑпа тасагса илсе каллех ҫырнӑ, кӑранташ не хыщлакаласа пӑхнӑ, кайран ӗҫ мӗнлине
ӑнланса илсе, хӑй ӑссӗн хӑй каланӑ;—г:х, рапотнӗксем... калкал 5 ыхвӑра ҫитереймен. Йулашки
§ыхвӑр гшлӗк пулнӑ пулсассӑн пӑхма та илемлӗрех пулӗ^-йӗ, умношени тума та ҫӑмӑлтарах
пулӗ§§ӗ.
Кӑмӑлне пусӑрӑнтарас шухӑшпа ҫветӗни ҫине
ҫапла ҫырнӑ тӳрлетсе:
„Тӑхӑрвун пилӗк §ентнӗр тенине тӗрӗс тесе
шутлас“, тенӗ.
С§етовот аллин^ен тухсан, ҫветӗни колхос правлени 5 ленӗ М асурккӗн патне кайнӑ. Ку та шутласа пӑхнӑ, шухӑшланӑ, кӑранташ не хышланӑ.
— План 5 про 5 §ӑн тулайман. Мӗнле те пулсан
тултарас пулат...
Масурккӗн план тултӑр тесе, „95“ §ыхвӑра
хуратса тӑхӑрвун саккӑр §ентнӗр туса хунӑ.
Правлени претҫетаттӗлӗ ҫав ҫветӗнийе алла
илнӗ хыҫҫӑн, хулана йама хатӗрленӗ §ухне, аллисене пӗрпӗрин ҫумне сӗтӗркелесе илнӗ хавасланнипе.
— Аван. 100 пр 05 §ӑна кӑшт ҫеҫ ҫитеймест.
Питех те ават.
Ытлашши шухӑшласа пуҫа ҫавӑрмасӑрах ҫапла
ҫырса лартат ку та:
„Пӗтӗмпе тырӑ ҫӗр §ентнӗр пухрӑмӑр. Плана
тултартӑмӑр “—тет.
„Ӗ ҫ“ йатлӑ колхосра у 5 5 0 т ӗҫне ак ҫапла
тунӑ.
Мӗн §ухлӗ тырӑ туса илни ҫин^ен пурин§ен
малтан Птен§ӗккӑв йулташ пӗлнӗ.
— Ҫӗр ал § ен тн ӗр ,— хавасланнӑ вӑл.— Аван!
А н§ах тӑккалан^ӑкӗ пулат унта, типет, йухат.

Кунта калава малалля та ҫырса кайма пулат.
„Малалла“ колхоспа „Ӗҫ“ йатлӑ колхос тӗпри
у§рештенисене улталанӑшӑн айӑплисем сут скамйи
ҫине ларса пӑхни ҫин^ен те ҫырма пулат, Ан§ах
ытлашши тӑсса кайма вырӑн ҫуккине кура, ҫакна
ҫеҫ каласа хӑварма тивет. Ҫавӑн пек тӗрӗс мар
ҫветӗнисем панисем пӗлтӗр пулкаланӑ. Кама улталатӑр, йулташсем!
В.

К-ер.

Вӗсен йурри
К авалта (Вӑрмар р.> й улаш ки вӑхӑтра тырӑпа
тата ытти йапаласемпе спекул^атси .ӑвакансем
йыш ланъӗҫ. Вӗсем таҫти х у л асен е те ҫитсе перӗнеҫҫӗ. Ҫӑнӑхӗсене Кавал п асар ӗн ъ ен илсе кайаҫҫӗ. В ӗсенъен ҫи паллисем ҫаксем: ^Тукмакков С.,
Таратин Ехрем, Таратин М их., Т ерентйӗв Ехрем,
Т ерентйӗв Ваҫ. т. ыт. те.

Пурнӑҫ, пурнӑҫ пыл та ҫу,
Ма сикес мар ух-ух-ху!..
Трамп-трам-трат-тат-тай,
Ҫӗр ҫин§ех вӗт пирӗн рай!
Есӗр ӗҫлӗр, ухмахсем,
Витрепеле тӑкӑр тар.
Пирӗн ҫуккӑ тумхахсем,
Йурласа ҫеҫ пурӑнар.
Пурӑнатпӑр кайӑкла
Аслӑ, §аплӑ Кавалта.
Кӗҫ вӗҫетпӗр М ускава...
Ьпӗр тивӗҫлӗ тава.
Ҫупа ҫӑнӑх йе ыраш,
Ҫӑмартапа тӗрлӗ ,аш
Ӑсататпӑр пур ҫӗре...
Пирӗн сутӑ, ех, вӗре!..
Кӳпӗнеҫҫӗ кӑсйасем—
Шыв пек йухаҫ укҫасем.
Ех, ӑнаҫҫӗ пур ӗҫсем,
Епӗр „совет“ сутӑҫсем.
Тек йурлаймӑр трамтаттай,
Кӗҫ ҫухалӗ сирӗн ,р а й ‘ ,
Тннех лекрӗр ты гкӑна—
Йӑлт ҫаклантӑр «Капкӑна».
Виниамин Туртуш .

Пастовккӑ
Айта рас ешшо!
Айта рас!—
Х арӑслатса тӗкеҫҫӗ пӳртум
алӑкне
Кӗмеш кӗн Кӗркури патне.

Кӗр-кӗр-кӗр-кӗр1
Вӗр-вӗр-вӗр-вӗр!
■^ӑшӑл-^ӑшӑл!
Кӑшӑл-кӑшӑл!
У-у-у-у-ух!
А-хӑ-и-их!
Ай!
0-о-ой!*—
Кӗрлени илтӗнет умра
Урамра.
—Мӗн сасси илтӗнет вара?
Тӗн§е пӗтмест пулӗҫке ара?—
Тӗлӗнсе и тлерӗ колхос претҫетаттӗлӗ Тури
Кӗркури.
—Айтӑр!
Айтӑр!
Айтӑр!—

Ӳлесе йӗрет Кӗркури

арӑмӗ
Верук.

Ан§ах Кӗркури ҫук.
Выртат вӑл сак айӗн§е пӑш каса,
Т)ӗлхи вӗҫне кӑш ласа.
—Айта рас ешшо!
Айта рас!—
Тӗкеҫҫӗ пӗр харӑс.
Йаррр! уҫӑл§ӗ алӑк
Кӗрет те вӗҫӗмсӗр халӑх.

Йантраҫҫӗ сасӑсем.
Ан§ах... такамсем.
—Тӗкӗр!
Тӗкӗр!
Тӗкӗр хы тӑрах,
Вӑйа пухарах!

— Килте пури,
Кӗркури?!—
Ыйтрӗ пӗри кӗрсенех
М ала тухса п ӗ^ ^ен ех .

«Кӑринк» уҫӑл§ӗ Кӗркури
хапхи.
П ӗрӗн§ӗ Кӗркурин кӑвапи.

—Ҫук! Ҫук! Виҫ киле таврӑнман.
Есӗ унпа мӗн тӑван?—

—Мӗн п ул §ӗ ара ку?
Верук, асту!
Сикеп сакайне.
Ан кала; ӑҫта кайнине!—

Хыпалан§ӗ Верук
Пӗр тӑрук.

Кӗркури систер§ӗ арӑмне,
Й ӑмпӑлт кӑна сикрӗ сакайне.
—Айта рас ешшо!
Айта рас!

—Ах, мӗн турӑм ӑр, Кӗркури
а§ам?
Халӑх ҫине те тухм анҫке ку
хуш ӑра па^ах!—

— Кирлӗ!
Кирлӗ!—
К ӑш кӑр 5 ӗ х арӑс пӳрт тулли
халӑх.

Кӗреҫҫӗ татах, хупӑнман алӑк.
—Стоп! ^
Ш авланӑ ан пултӑр штоп!
Кӗркури пӳртрех
Т уп ати ӑр халех!—
Т^ар^ӗ паҫӑрхи
Малтан малтанхи.
Тапратрӗҫ шырама,
Пӳрте ҫавӑрма.
—Ахӑ-ӑ-ӑ-ӑ,
Кунта-а-а,
Тух,
Выртмаҫҫӗ пытанса ку 5 ух!
Пуҫӑмсем ш урал§ӗҫ ватӑлса.
А, есӗ пур, ҫӳ р е 1ӗн пытанеа!
Йалсен йалӗн§е—ӗҫлеҫҫӗ хӗрсе:
П ӗтереҫҫӗ
ты рсене пуҫтарса кӗртсе.
А есӗр:
Вӗҫӗмсӗр ӗҫетӗр!
Епӗр камсем?!—
Ҫы нсен 5 ен кул^ӗҫ ҫавӑнтах
уйри ты рӑсем.
— Парӑр!
Парӑр!—
Параҫҫӗ Кӗркурийе пуҫран,
Хыҫран,
Айӑкран,
Унтан та кунтан.
— Хура-а-ах!
Ҫӑлӑрах!
Верук!—
Ҫухӑрса вӑран§ӗ Кӗркури
ӑйхӑран
Сив тар йухат ҫамкаран
П ӳртре— никам
ҫук.
Ҫ. Ш ӑ п ьӑ к.

Кролӗк.
.С о йусп уш н ин ӑра" ӗҫлекенсем х у ш ш и н ъе кролӗксем
пӑхакансем пур. К ролӗк ҫинъен сахал ш ухӑш лаҫҫӗ вӗсем.

ӗръетесси ҫине пӳрократла
(Х аҫатсенъен)

Кролӗк: — Т )И хӑруш ӑ тискер кайӑк манш ӑн— пӳрократисӑм.

А§а §ухне ӑна „карма ҫ ӑв ар “ тесе тӑрӑхла§§ӗҫ.
М ӗнне калӑн, аван мар йат. Ш култа вӗреннӗ §ухне у§итлӗ ӑна „астроном “ тесе хуш амат панӑ,
мӗншӗн тесен вӑл йаланах м а§§аналла пӑхса ларнӑ. Астрономсем вӗт ҫӑлтӑрсене, планеттӑсене
трупа витӗр пӑхаҫҫӗ. Телескоп теҫҫӗ, пирӗн керой
ҫӑварпа пӑхнӑ. Ҫ ӑварне карса, сталӑ пыт. Ҫ авӑ
ҫеҫ уйрӑмӗ. Унӑн ҫав ҫпетсиал>нӗҫпе каймялла
пулнӑ, ан§ах вӑл, темме, пуш та ӗҫлеме кӗнӗ. П о§тӑлйуна. И алсен^е вӗсене пиҫмоностсӑсем теҫҫӗ.
Вӗсене пурте хаваслӑн кӗтсе илеҫҫӗ.
— Ей, пиҫмоностсӑ йулташ , мана ҫы ру ҫуки?'
— М ана „К апкӑн“ ҫуки? Н ум айранпа илмен.
— М ана „Капкӑн*, „Ҫ ам рӑк Колхоҫнӗк„ Пионер
С асси “ ҫуки?
— Килха кунтарах, кил, мана ,П р а в т ӑ “ ҫуки?
Сана кӗтсе супрӑмӑр.
Вӑт мӗнле хисеплӗ хӑна вӑл пиҫмоностсӑ. Куратри? Ну, хулара по§талйунах теҫҫӗ. Сумккапа,
сумккине пӗреш нене ҫакнӑ. А н§ах вӑл ӗҫе те ытти
ӗҫсем пекех, пӗлни, йуратни кирлӗ. П ӗр ӗҫе те
унсӑр пуҫне тума ҫук.
Пирӗн керой унта йӑнӑш па ҫакланнӑ тем елле.
Унӑн, калӑпӑр, астроном а йе д>от§ӗке каймалла
пулнӑ. Йе кӑппитана, праххут ҫине. Й е тата, нашто
л у § 5 ӗ, стурӑш а ӑҫта та пулин йе тата пош арнӗке.
Н а^ ар ӗҫим? К ал 8н § § а ҫине хӑпарса тӑр та, пӑх
хула ҫине куҫу ывӑни 5 §ен. П ӗр сӑмахпа каласан,
пурнӑҫра темиҫе ҫӗр ҫпетсиад>нӑҫ. Суйла^ ҫеҫ Т)И
кирли, ӗҫе йуратас пулат, пӗлес пулат хӑв суйласа илнӗ ӗҫ йӗркине. Апла тумасан, кры ш кӑ сана.
А н§ах епӗр §ас §асах, пурнӑҫра, ҫавна куратпӑр
та. П ӗрин калӑпӑр парикмаххӗр пулмалла, вӑл
телопроисвотиттӗле кӗрсе ларнӑ та, х а ^ ӑ п а касма
йуратнипе, хут тураса ларат. Теприн, сӑмахран
кал ӑп ӑр, хутош нӗк пулмалла, алли ҫыпӑҫат, сисӗмӗ пур, вӑл, § о р т, тем тум а, парикм аххӗрте ҫӳҫ
касат. Виҫҫӗмӗшин, тӳррипех калас, и свош ^ӗка кӗм елде, сасӑ уҫӑ, хулӑм, вӑрҫма „§ӗтретм елле сӑмахсем* унӑн коттовӑ, хӑлхуна хӑт мамӑк §ик, хӑт
§ ӳ п ӗ к § и к, ҫапах та хӑлха^ парапанӗ ҫурӑлм а пулта р а т, вӑл, хӑт савӑнӑр, хӑт куд^анӑр, литтераттур ӑ кригтӗкӗ. Т ӑваттӑм ӑш ӗ, ст,еттовот пулма ҫуралнӑ, й у р атат вӑл а§ ар ан ах с ^ у тп а туртм а, йе
с п р а в к ӑ ҫырма, унӑн тӳрех с^етовота, йе, вӑтанлм асӑрах калӑпӑр, ӑҫта та пулин ҫекреттар пулмала , йе ӗҫсене пӑхаканне кӗм елле, вӑл епӗ писсаттӗл тесе, вул акан а ҫы вӑрттарса йамалли, ки§ем
кал ав ҫы р ат. Т еприн (ку пиллӗкӗм ӗш ӗ пулас)
п р и к а ш ^ ӗ к р а ӗҫлемелле, калаҫма пултарат, хӑвӑртлӑхӗ п у р , вӑл ӑйха пистерекен сӑвӑсем ҫы рат, епӗ
паллӑ сӑвӑҫ тет, виҫ-тӑватӑ кунта йӗрсе йамалла
поемӑ
ҫы р ат' (вулакана, ҫиленсе йӗртекенни),
ултӑм ӑш ин, калас пулат, мад,ар пулмалла, вӑл

хӑйне хутош нӗк тесе, карттинсем тӑват. Пулат
тата ак ҫакӑн пек, унӑн сапош нӗке вӗренмелле
пулнӑ, атӑ-пуш мак ҫӗлеме, сантали тата, тап§ӗксем, вӑл, йавӑл пуҫӗ, повӑрта, апат пӗҫерет, ҫавӑнпа к о тл е§ ӗу н ӑн атӑ потош ви пек, лапш и— шилу, йе §ӑваш ла каласан, пӑшатан пек пулат, ҫи
вара кыш ла, ш ӑлу сурма пуҫли 5 §ен, йе ванса
кайи§§ен. Теприн тухтӑр пулмалла, хӗрсен §ӗрине
итлеме йуратат, вӑл, мур илеш ш и, м ун^ара тас
парса тӑрат, хӑш ин те пӗрин, Д)От§ӗк пулмалла,
вӑл пӗр у 5 реш тенирен тепӗрне, пӗр савӑтран тепӗрне, тусан тустарса вӗҫтерсе ҫӳрет вӑл, хӑйаматла ҫын, епӗ ҫпетсиалист, тесе. Мӗнле ҫпетсиалист
иккенне хӑй те пӗлмест вӑл, хӑт те мӗнле ӗҫ пар
есӗ ӑна, тӑватӑп, пултаратӑп, тет вӑл, „моку“
тет.
Ҫавӑн пеккисене епӗр хӑш §ухне тӗл пулкалатпӑрах, хӑй ӗҫӗпе §ун хавалӗпе ӗҫлеменсене, §ылайха вӗсем. Пирӗн малта асӑннӑ керой-по§талйон та ҫавӑн пеккисен§ен пӗри. М ӗнле ӗҫпе кайассине малтан ш утламан вӑл. К ӑтартакан пулман.
Пушта пы рса кӗнӗ. Епӗ кунта унӑн хушаматне
ҫы расш ӑн мар 5 §ӗ. Ҫ илене^^ӗ пӗлсессӗн. Ҫиленин.
Хӑҫан та пулин §арӑнӗха. ^ а р ӑн м а с ан , пох с ним“.
Х уш ам а^ӗ унӑн М ӑкланӑв, йа§ӗ Хӗлип- Астроном
тесе ш култа м ӑш кӑла§§ӗҫ, ҫавӑнпа М ӑкланӑв—
Астрономӑв, тем е|йураЕ мӗншӗн тесен хӑшин пӗрин
пилӗк—ултӑ хуш амат, ҫавӑнпа ман керойа иккӗ
пама й урат пулӗ тетӗп.
П уш тӑра вӑл пӗлтӗртенпе ӗҫлет, унт,§ен вӑл кинора контрод)Ор пулнӑ, ан§ях алӑк патӗнт,е „ҫӑварне карса* тӑнипе пилетсӑр кӗрекенсем питӗ
нумай пулнипе, ӑна вӑл вырӑнтан^ тухм а ыйтнӑ.
Вӑл вара, нумай шухӑш ласа тӑмасӑр, пуш та П0 5 таД)йона пырса кӗнӗ. И тлер-ха, ун пирки мӗнле
ӗҫсем пулса пӗтнӗ. П аллах хад) вы рӑнтан кӑларнӑ
ӑяа, темле ӗҫре хад^хи вӑхӑтра, пӗлместӗп. Тимӗрҫе кайни, йе пулӑҫа, йе ҫӑкӑр пӗҫерме. Тупнӑ пулӗ хӑйне вад)§и вырӑн. Ҫитменнине тата хурӑнташ'ӗсем пулсан. Ҫитменнине тата ӗҫлекенсем ҫитмеҫҫӗ...
Ҫак по^талйон пиркийех
пирӗн ^ инструктӑр
Тӳмейккӗн, калама пулат, пурнӑҫне пӑсрӗ. Ӑнланм алларах каласан, йуратнӑ хӗрне, пулас маткине,
ҫухатрӗ. К аласа пама та, премӗ куҫҫӳл тухат, пирӗн мар, Тӳмейккӗн йулташ ӑн. Хӑйӗн пулас маткине, Ан)уттӑ йатлӑ хитре хӗре вӑл ҫыру ҫырат.
(Виҫӗ ернерен, отпӑск вӑхӑтӗн§е туй тумалла пулнӑ). Мӗн ҫы ртӑр ҫам рӑк ҫын хитре хӗр патне?
„Й урататӑп" тет, „Сансӑр пуҫне пурнаймастӑп,
виҫӗ ернерен, йепле пулсан та, м ӑш ӑрл ан атп ӑр“,—
тесе ҫырат вӑл савӑнса.
Ан§ах, ун телейне хирӗҫ, по^талйон—вӑл ҫырӑва тепӗр А ^уттӑна, пырса п а р а Е Л е ш ӗ , айванскер.

Тӳмейкӗнӗн пулас маткине, вуласа кӑтартнӑ. Мана
вӑл ы тларах йуратат, виҫӗ ернерен туй тӑватпӑр,
сана вӑл ахад) ҫеҫ мӑш кӑласа кулат, тет. Ну вара
кун хыҫҫӑн пирӗн керой ура та йарса пусаймарӗ
хӑйӗн §унтан йуратнӑ А^утти патне.
Иахӑна та, килмест марш, кунтан тесе хӑваласа ҫеҫ кӑларат, тесе тарӑхат Тӳмейккӗн.
М икихверпе ҫӳрет, ман ҫине пӑхмаст те,— тарӑхса
калат вӑл л ап §ӑк сӑмсисене А?{)уттӑ тӗрлесе панӑ тутӑрӗпе ш ӑлкаласа.—Нихӑҫан та каҫармастӑп
ӗнтӗ епӗ ӑна,—тет вӑл нӑш ӑклатса. Тепӗр йен§ен
пӑхсассӑн вӑл хӑйне вадьд^и хӗр тупӑҫке, на 5 ар
ка 5 5 ӑ мар, сӑмси л ап §ӑк пулсан та, хӗрсем йуратма пултараҫҫӗ, сывлӑхӗ пур, калаҫма пултарат,
Ан^ах пирӗн столозӑй ҫав пушталйун пирки пысӑк сийен кур§ӗ. Копператив претҫетаттӗлӗ Кураппӗн йулташ М ускавран телекрам йарат. „Кӗрпе,
§ей-сахӑр Канаш стантсин^е, кайса илӗр, манӑн
сйесра пулмалла, тата ытти ӗҫсем те пур, икӗ
ернерен таврӑнатӑп“ тенӗ васкавлӑ телекрамӗн§е,
ан§ах М ӑкланӑв—Астрономӑв пирӗн вӑл телекрама Петрова парас вырӑнне, астумасӑр тепӗр у§рештенире ӗҫлекен, М етрова парат.
— Ну мӗнле, кӗрпе аван-и?—ыйтат Кураппӗн
йулташ, хӑйӗн самеҫтиттӗлӗн^ен, комантировккӑран тавӑрӑнсан.
Самеҫтиттӗлӗ кулса й а р а ^ хӑйӗн н а§ 5 алнӗкне
ҫилентерес мар тесе. Шӳт тӑватӑр есӗр, Ваҫҫили
Крикор 5 5 ӑ, епӗр кӗрпе ҫуккипе икӗ ернипех паранкӑ пӗҫеретпӗр. Есӗ илсе килет тесе ш анса тӑратпӑр.
— Ну, есӗ хӑв шӳт тума пӑрах. Телекрам йани
икӗ ерне ытла, Канаша тавар килни виҫӗ ерне.
— Ку ӗнтӗ телекрам йама маннӑ та хӑйне
айӑпласран вӑтанса йури телекрам ҫин 5 ен суйат, —
тесе ш ухӑш лат самеҫтиттӗлӗ.— Шиш улгалаймӑн.
— Ь имле телекрам та илмен епӗр санран,—
тӗрӗссипе калат самеҫтиттӗл.
Ҫав вахӑтра вӑл у 5 рештенийе пирӗн М ӑкланӑв —
Астрономӑв пырса кӗрет.
— Ей, по^талйун йулташ, мана Л ^скавран телекрам пулмалла, икӗ ерне кайалла, ӑҫта?...
П о§талйун ӑна пӗтерме памас 1г.
— Тӗрӗс, вӑл сире пулнӑ, епӗ йӑнӑшпа М етрӑв
йулташа пӑнӑ, кайран... акӑ кунта вӑл. М ейӑр,—
тӑсат вӑл пӗ^ӗк ^ӳре^ерен телекрам .
_Вуласа пӑхаҫҫӗ те, ҫавӑ. Ах, шелмӑ! Халӗ ӗнтӗ
вӑл протуктӑсене кайса илнӗ, иккӗмӗшне хуратул
пӑтти ҫитереҫҫӗ. Сӗтпе. Нумай пулмаст еаӗ те
апатланса тухрӑм.
Пӗрре Луккӗн йулташ патне М ӑкланӑв—Астрономӑв §ӗнӳ пырса парат. Канмалли кун. Пайан Ь сехетре претҫетагтӗл кӑпинетӗн^е колхос суту илӳне вӑйлатасси ҫин^ен лару пулмалла, сирӗн унта
пулмаллах“ тенӗ ҫав хут ҫин^е. Каҫхине шӑн
6 сехетре претҫетаттӗл кӑпинетне кайса ларат.
Пӗр сехет ларат, тепӗр сехет ларат, виҫ сехет
кӗтет. Ҫук. Сурса таврӑнат. Ҫав вӑхӑтра тепӗр
Убрештенире Куккӗн йулташ а (^ӗнӳ ӑна пулнӑ)
кӗтсе сехет иртернӗ. Килмест пулӗ, сывмарланнӑ
пулӗ, тесе ларӑва унсӑрах иртернӗ.
Хӑш ҫынна ун пек „карма ҫӑвар “ усӑ тума та
пултарат иккен, ы гти ҫын ш у§ӗпе, конеш нӑ. Сӑмахран пирӗн п у х к а л п ӗ р Т)ӗпӗтӗв, виҫҫӗмӗш уйӑх
ӗнтӗ ҫырӑнмасӑрах „И нтустриалисатсиш ӗн" хаҫат
илсе тӑрат.
— Мана, пит тӑрӑш са ӗҫленӗшӗн, хисеплесе ха-

ҫат укҫасӑрах йарса тӑраҫҫӗ пулмалла,—шухӑшлат
вял.
Ан^ах ҫав вӑхӑтра '^ӗрӗппӗв йулташ (мӑн промышлӗннӑҫ ҫпетсиалисӗ, илтнӗ пулӗ) хаҫатсӑр лараЕ Ретакси кантурне екҫпетигсине кашни ернерех вӑрҫса ҫыру йарат. Кантуртан: Сана ӗнтӗ
виҫӗ уйӑх хушши хаҫат йӗркеллӗн йарса тӑратп ӑ р —тесе ответ параҫҫӗ.
— Ретаксин§е те суйакансем пур иккен,—ҫнленет [5ӗрӗппӗв.— Ну и ретакси, §орт воҫми!
Пӗрре пирӗн по^талйон Мӑкланӑв—Асгрономӑв^
ӑна ҫыру тыттарат.
— Мана мар ку, 5ӗрӗп пӗва ку ҫыру.
— Е-е е. Епӗ сана пулӗ тесе,—гухма тытӑнат
по^талйон.
— '5имха йулташ!
— Мӗн сӑмах?
— Хаҫатусене кӑтартха,„ Ингустриалисатсишӗн“
хаҫат кам-кам илет. Мана та кнлмени, мана ҫук-н,
пӑхамха. Ку хаҫаг мана килмелле. ма памастӑи
мана?
Сана пулсан ил.—Епӗ, сана мар пулӗ тесе.
Вулас пулат атрӗсне авангарах, тесе ҫиленнипе
хытӑ кӑш кӑрса пӑрахат '5 ӗрӗппӗв йулташ .—^Мӗн
ҫы вӑрса ҫӳрегӗн?
— Кала а-рӗ, „ҫывӑрса ҫӳрен“... ҫывӑрсан ҫы н
утайат-и? Угнӑ §ух ҫывӑрмаҫҫӗ. Хы-хы! Вӑт ш утнӗк есӗ. Хы-хы-хы!
— Вӑт, мӗскер, малашне те ҫапла хӑтлансан,
сана епӗ сута паратӑп. Илтетни тӑмана?
— Сут-а-а?. Уншӑн та сута. Ан култар, хӑ! М ана
салатма хушнӑ, салататӑп. Вӑл вӑрҫат. Вӑн §утак!—тесе кулса тухса кайат.
— Ку повесткӑна ку ҫурта памалла^^ӗ пулмалла... Ей, хуҫа килтеи?
— Мен ӗҫпе?
По^талйон епӗ, мӗн ӗҫ пулати. Повескӑ пур
сире. Укҫа илмелле. 5 ^ ср ах тыт, васкатӑп,—гесе
парса хӑварат повескиие. Пӑхаҫҫӗ, вӑл ҫын вилни—пӗр ҫул ытла.
— Мӗнле по^талйон ку пӗр кунхине темиҫе
номер ыглашши хаҫат парса х ӑвар н ӑ..
— „Капкӑн“ ҫине ҫырса хӗргес пулатха ӑна,—
тет ҫамкор, ан^ах ҫырма манса кайат.
— Хӑшпӗр пиҫмоносгсӑсем утарнӗкле ӗҫлеҫҫӗ,
ку п у р ..
Ӑҫта тустарса ҫӳретши халӗ ҫав Мӑкланав —
Астрономӑв. Кам пӗлетши ун ҫин^ен? Хӑйне йурӑхлӑ вырӑи тупнӑши? Ҫырса пӗлгерсен лайӑ.<5 ӗ те
ӗнгӗ, хаклӑ йулташсем.
Ҫ.Йалавин.

Кахал савӑн^ӗ.
Вӑрмар районӗнБИ .К ал и н ян *
колхос ҫӑлса пуҫтариӑ утиае:
йатак тӑрӑх валеҫсе п адӗ.

П равлени ҫапла
Ш утларӗ кӑҫал.
— Аванҫке кап л а,—
С авӑн^ӗ кахал.
П равлени, итле:
— Камшӑн ӗҫ тӑван,
Хуна ху пӑван!
Веяиашин Туртуш .

Ҫӑмарта хатӗрлес ӗҫ хӑй тӗллӗн
К уславкка районӗ ҫӑмарта

Т ӗлекӗпе 6-мӗш карттинра кӑтартнӑ тӗле ҫитсен, хайхи хатӗрлевҫӗ ҫапла калаТ:
- Н у , халӗ мана ан ъармантар! Ш алуне хамах илме пултаратӑп.
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1асса шанаканан телеке
1ев планне авкустӑн 1-мӗш тӗлне 12 проъъӑна йахӑн анъах тултарнӑ.

Конеш нӑ.
Сан пирки вӑл, ш утласа...
Ес кӗресшӗн калхуса,
Какуй кар§ӑк ес,— шуйтан
Тек калхусшӑн ҫуйӑхан.
Конешнӑ.
Хӑт те ҫурӑл, еп кӗмес
Еп кам,— М акар. М а ӗҫлес?
Й уратмастӑп еп ӗҫе
Есех кай унта вӗҫҫе.
КонешнЛ
Хойхи кар § ӑк ват аки
С тветлерӗ Гӑлаки:
— Тунката ес, татӑк ал!
Калхусра хал) пӗтӗм йал.
Конеш нӑ,
Еҫрен есӗ хӑратӑн,
П ӳртре вӑрҫса ларатӑн.
Сутса йатӑн кӗрӗке
И лсе ӗҫрӗн ереке,
Конешнӑ.
Тӑну пӗтрӗ, ахти мур!
Сан пек ухмах ӑҫта пур?
Х ӑлтӑр-хӑлтӑр санӑн ҫурт
Какуй арҫы н есӗ—§орт.
Конеш нӑ.
Тӑнран тухса ес тартӑн
П ӳрте пӑсса ҫунтартӑн.
Мӗн латти-ха ку ара?
Хад) пурнатпӑр м ун§ара.
Конешнӑ.
пата тума пелместен
Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫетӗн.

Кирлӗ мар тек ес мана,
Т атӑк аллӑ тӑмана.
Конеш нӑ.
М акар § ӑр и кӳтрӗ, тет- ‘
;
Карт,*Й(и*ие^ калат, тед:
„Ахти, тӑнсӑр, ахти йуйЕ'*
П окаш у сана калхус.
К онеш иӑ.
П ускай сутап кӗрӗке
П урӗпӗр ӗҫеп ереке,
Ӑҫтан мана ес ■
5 аран?
Вилеп ҫакӑ мун^аарах.
Конешнӑ.
Сывӑ пултӑр мун-5 а ман;
Еп калхусш ӑн ҫуралман;
Мӗн тӑратӑн пуҫ усса?
Шалиш! Кӗмес калхуса.
Конеш нӑ.
Хайхи карт)ӑк уйӑрлса
Вӗҫтер§ӗ, тет, калхуса.
Пурӑнат тет пит азан.
Мӗн латти, тет ехаххай.
М акар кӑна пит айван.
Конешнӑ.
Ҫпата хуҫнӑ сулахай.
Колхос ӳсет пӑх та кур,
Конешнӑ.
Темӗн тӗрлӗ машшин пур.
Ҫӑпати ҫине пӑхат, тет,
Ҫуртсем лартса тултарнӑ
Пӑха'г, тет те, м акрат, тет.
П
урте ӗҫре утарнӗк.
Тарӑхнипе хайхискер
Конеш нӑ.
П ӑхкалат те т пит тискер.
М
акар
пуҫӗ
арпа
мар—
Конеш нӑ.
Ҫутса ӗҫнӗ ш алавар.
К ар^ӑккине ты трӗ, тет.
Ӑҫтан ӑна ес ^аран.
Кӑрррст! -йараран '5 ышрӗ, тет. Вил^йӗ к ар ӗ мун§арах.
Конеш нӑ.
—М ӗншӗн кӗтӗн ман пата.
Марк Аттай.
Сулахай пул§ӗ ҫӑпата.

Конешнӑ
М акар
П ӑхат
Т елей
’5 у н ӗ

ҫӑпата тӑвас, тет,
тет те м акрат тет.
ӑҫта ес карӑн?
кӳтнӗ М акарӑн.
Конешнӑ.
Й алта колхос ҫитӗнет.
М акар унта кӗмен тет.
Унпа лаши акара
Ш арррт! тапнӑ, тет, М акара.
Конешнӑ
Сылтӑм алли аманнӑ.
М акар ӗҫе йӑлт маннӑ.

„Шурӑмпуҫ“ пухӑвӗ.
Вӑтам Атӑл
крайӗ Сталин районӗ. Колхос
кӗн^елери ум ӗнве симӗс ҫерем ҫийӗн^е пуху
кӗрлет.
— Ҫапла, йулташсем! — К ӑш кӑр^ӗ йӗркелесе
лартнӑ преҫити>мӑн ҫӗнӗ претҫетатгӗлӗ.— Пайанхи
пухӑвӑн кун йӗркин§е ыйтусем ак ҫапла.’ П ӗрремӗш —, П алакӗр“ колхосӑн „Ш урӑм пуҫ“ еккономи
луҫлӑхӗ К угреш ов йулташ ӑн о т§ о § ӗ; иккӗмӗш ...
— Хатӗрленмен вӗт епӗ,—м ӑйкӑ^ланӑ сысна пек
хаш каса ҫитсе ҫӗхӗр§ӗ Илле.
Х атӗрленмен пулсан пӗ§§ен мар, колхос йышӗпе
о т§ о т тӑвӑпӑр. Мӗн ӗҫлени куҫ умӗн§е, халӗ от•^ота тытӑн,— лӑплантарса сӑмах п а^ӗ И ллене
пуху пуҫлӑхӗ.
— Й улташ сем, есӗр аванах пӗлетӗр—халӑх ӗҫне
тӑвакан нихӑҫан та ырӑ сӑмах илтмест. Ҫавӑнпа
та ман ҫин^ен те нумай кирлӗ мар сӑмахсем пуплерӗҫ пулӗ. Ӳт §ӗлхенӗн шӑмӑ ҫук, §ӗлхен е ҫыхман. Сӑмах салакайӑк мар, ҫӑвартан тухсан алӑкран гухат, кайран вара ты таймӑн. Пӗр сӑмахпа
каласан, етем § ӗ р §унӗ пурӑнасш ӑн кӗреш ет.
— Пуш параппан ҫапатӑн,—такӑш ӗ асӑрхатрӗ
хы ҫалтан.
— Ҫавӑнпа та ӗнтӗ ӗҫ ҫине куҫсан, пирӗн аван
темелле. Хура уйа ш уратса хӑвартӑм ӑр. Вы^^ӑх§ӗр л ӗх , путек-сурӑх симӗс курӑк ҫине аван тухрӗҫ.
М алалла та ҫавӑн пекех ш ӑкӑлтатса пурӑнсан
аван-й^ӗ,— сӑмаха п ӗтер§ӗ Илле.
— М алалла кал а,—хуш рӗ пӗри.
— П ӗтертӗм,— ответлерӗ.
— П ӗтертӗн пулсан акса йулнӑ 120 пӑт ты рӑран мӗншӗн 40 пӑт тухмарӗ, —к ӑш к ӑр § ӗ В арук
ннке.
И лле §ӗнмест.
— Ма каламастӑн?—ҫӗнетет Варук.
— Упи йалӗн^и хун^ӑку Карпатай М ӗтрине
м иҫе пӑт вӑрласа сутрӑн?—ыйтрӗ М ихалкка.
— Сутман,— тӗвӗлерӗ Илле.
— Кулак М ихала Ҫтаппанӗн арӑм не хӗл каҫи ^§ е н 100 пӑт улма мӗн пирки патӑн?
— 0?
Ыйту.
— 0?
Ыйту.
— 0?
— П арӑрха сӑмах, — ^ӑтай м ар ӗ
трактӑрискӑ
У ках.
— Кала,
— Йулташсем! Епӗр кунаш кал ирсӗр ӗҫе малаш не тӳсме пултараймарӑмӑр. „Ш урӑм пуҫ“ екконом и
пуҫлӑхӗ И лле, комсомол йа§ейкки ҫыруҫи М ӗтри,
тата М атрук М ӗтри пӗрлеш се пирӗн „П а л а к ӗр "
колхоса тӗппипех пӗтерме
ты тӑн^ӗҫӗ. Колхос
пурлӑхне пӗрисем усатаҫҫӗ, теприсем спекул^атси
туса пуйаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та...
— Стой! Стой тенӗ сана, пирӗн хад)хи вӑхӑтра
пӗтӗм вӑйа хурса колхос пасарне вӑйлатм алла,
П артти Тӗлкомӗпе Крайком йы ш ӑнувӗсене пурнӑҫа кӳртм е тӑрӑш м алла, тесе хаҫат ҫине ҫыраҫҫӗ,
есӗ вулам астӑн пулм алла,—ҫийеле тухнӑ пек пул§ӗ
И лле.
— Ҫук, Илле! Кам тӗрӗссине, есӗ мар парттипе
еҫхалӑхӗ хаклатӑр. А н^ах ҫуракин§е 120 пӑт йулл ӑ ты рӑран 40 пӑт тухманни, Реҫан М икулай
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арӑмне 5 пӑт тырра 250 тенке сутни, Матруна
10 пӑт 200 тенке, кулак арӑмне 100 пӑт улма
пани, колхоҫнӗксем ваД)Д)И ҫӗрӗк вӗтӗ улма хӑварни колхос пасарне вӑйлатни пулмаст вӑл. Кулака
спеккуд^атсипе вӑй илме пулӑшса колхоса пӗтерме
тӑрӑшни пулат вӑл.
Акӑ пӑхха Матрӳк Мӗтрине 100 тенкӗллӗх ҫурт
туйан^ӗ, ^арӑмне 100 тенкӗ парса пад)Тто илсе
па^ӗ, 4 мӑшӑр ҫӑматӑ туйан^ӗ. Епӗр ӗҫре пиҫетпӗр, есӗр кулак арӑмӗсемпе ӗҫкӗре, улахра ырӑ
куратӑр. Сана ту ӗҫшӗн сута парса ҫех мар, колхосран та сирпӗтмелле,—пӗгер^ӗ Укахви.
— Тӗрӗс, е е, есӗр апла ырӑ курма вӗренни.
Астӑватни ҫураки вӑхӑтӗн§е 46 лашана 25 хӑмӑт,
20 нӑхта, 5 ӗнер§ӗк кӑна пур§§ӗ. Мӗн есӗ колхоҫнӗксене хӑмӑт вырӑнне лартас терӗни. Ех, есӗр
хӳресӗр йӗке хӳресем!—ла^ сур§ӗ колхоҫнӗк Митрафан.
— Сута парас!—кӗрлет пуху.
— Колхосран та кӑларас!— кӑшкӑрат халӑх
ҫӑварӗ.
Тепӗр 3 кунтан Илле, Краснов Мӗтри, Матрук
Мӗтри йӗкехӳресене пролеттари тиктаттурӗн ҫирӗп
аллине лекессе шанса пуху саланнӑ.
Сӳпенкке И.

Хуйхи ҫук
Ш упаш кар районӗнъи Елменкассинъе р ат и о мӗн
и ккенне пӗлменнисем те пур.

Клуп тавраш ӗ
ку йалта
ӗмӗрте
пулман—
«Хуйхи ҫук,
сатту алтат
Киккирик автан».
Каҫхине
ратио-контсерт
итлеймеҫ пулинте—
кашнинех
а§и —
контсерт
(кун пекки
пурах пурин те).
К. Ираснов (кӗҫӗни).

Ҫурла ӑнланувӗ.
Ҫурла:—Ей-йай-йай, пайан, ыран тырӑ вырла
тухмалла, манӑн хуҫа колхоса кӗ^ӗ те ҫӗр §ӑтайш
кӑхаланса карӗ: ҫаплах ман шӑлсене тасатса ивӗ^летме шутламаст. Сарай ҫунатӗн§ех тутӑжа
ҫӗретӗп ӗнтӗ.
I
Тырӑ вырмалли машшин: Суйатӑн. Тырӑ выша
мана тасатса, ҫивӗ§летсе, ҫуласа хуни 2 уйх
ҫитрӗ ӗнтӗ. Саншӑн кахал, маншӑн ӗҫ^ен.
Супенкке Илли

Уҫӑ шӑтӑк.
Ш ӑрш ӑ пӗлместӗн пулсан
авалхи ваттисен сӑмахӗ.

тутанса

юмал
пӑх,

тенӗ

Ш упащ кар районӗнъи П опойра пӗлтӗр тунӑ лайӑх
ҫилосах ҫӗрнӗ тесе выЛ)ӑхсене ҫи герм есӗр тӑнӑ.
Ҫилос ҫӗрмен, пит лайӑх пулнӑ. Анъах П опойра
ҫак ҫилоса кайарахпа ш ӑтӑка у ҫ ӑ хӑварса ҫӗрнӗҫӗрнех.

Ҫилос ҫӗрнине ҫӗрмесӗрех сисекенсем пулиӑ.
Попой пуҫлӑхӗсем ҫӗрнине сисекенсем пулман.
Вӗсен пуҫ шӑтӑкӗсем уҫӑ пулнине те нихӑш ӗ те
сисеймен.

Кӗске йумах.
К ӗске йумах йарса парар; Тури-А§акри (Йетӗрне районӗ) „Х рес§ен х а ҫ а § ӗ '‘ колхосра машшин
тавраш ӗсем йӑлтах йапӑха тухса кайнӑ. Тырӑ сӑвӑрм алли машшин тутӑхса пӗтнӗ, авӑн ҫапмалли
машшин хали 5 5 ен те улӑм айӗн^ен тухман. Т)ылай машшинсем (плуксем) ҫӗмрӗк вы ртаҫҫӗ. Колхоҫнӗксем машшинсене йусаса паманшӑн района
вӑрҫаҫҫӗ. Районра, у§реш тенире, хут ҫырса ҫынсем ларнӑ, вӑл колхос ҫин§ен шухӑшламан. У§реш тенири §иновнӗксен пуҫ мимисем те машшинсем те пӗр сӑлтавпах йапӑхса кайнӑ. Мӗнле сӑлтав вӑл?
Ответ;—5 ч н о вн ӗксен пуҫӗсен те, машшинсен те...
винттисем тухса ӳкнӗ.

Пурте хатӗр.
П атӗрйел райҫӗрпайӗн тырпул пухса кӗргм е
пурте хатӗр: „урапи Х усанта, хӑм ӑ^ӗ пасарта.
М алтан хатӗрлеее хунӑ плана рай ҫӗрпай ӗ ҫухатнӑ, иккӗмӗш х ут тумалла пулнӑ. Й алсемпе колхоссем плана пит кайа йулса илнӗ. Тырпул пухса кӗртм е хагӗрленес тӗлӗш пе, плансӑр пуҫне,
нимӗн те туман. Колхоссемпе йалсенъе хатӗрленес
ӗҫ мӗнле пынине пӗлекенсем ҫук.

Ма ҫы вӑратӑр ҫӑвара карса патӗрйелсем? Сирӗн
ҫӑвара кайӑк йӑва ҫавӑрнӑ. "^ӗпӗ кӑларат уш.
Сисместӗри?

Лаша

ӑсӗ.

Л аш а ӑслӑ выд)ӑх. Вӑл ӑслӑ кӑна мар, хӑш пӗр
етем рен кӑм ӑллӑрах выд)ӑхне акӑ ҫакӑ ф акт кӑтартса парат:

и и

Ҫав лаш аран: мӗнле ш ухӑш лан есӗ хӑшпӗр етемсем ^ н Т ) е н , тесе ыйтсассӑн, вӑл нимӗн те калаймӗ. ю р ӗ с ӗнтӗ: вӑрҫнӑ §ухне каламалли пӗрик
сӑмах каласш ӑнах, ҫӑвар уҫма не стойӗт.

Мамӑнт йӑвӑҫҫи.
Аслӑ оккеан ҫы ранӗсен§е Ҫийерӑ-Неватӑ ту
айакки сен 5 е мамӑнт йӑвӑҫӗсем ӳсеҫҫӗ. Вӑл йӑвӑҫсем калама ҫук пысӑк, ҫӳллӗш 60 §алӑш ытла ӳссе кайнисем пур.
Е лӗк районӗн§и „Й уманлӑх“ колхос ҫумкурӑкӗсен^ен ҫав мамӑнт йӑвӑҫҫи пек 60 §зл ӑш ҫӳллӗш
йуман ӳстерм е ш ухӑш лат Ҫавӑнпа вӑл пах§а-ҫимӗ^сене ҫумласси ҫин^ен шухӑшламаст.
Иуманлӑхсем, ҫумкурӑкӗн 5 ен йуман пуласса ан
кӗтӗр. Ҫумламасан хӑвӑр ҫум айне пулса хӗвелсӗр
пӗтсе ларма пултаратӑр.

28 мгшшин.

И ртнӗ кунсен^е пирӗн кореспонтент Канаш машшинпа трактӑр сгантсин аманнӑ, тырпул пухса кӗртес камппани вал>Л)И йусанман машшинсем сопрани тунине курнӑ. Пухура аманнисем 8 трактӑр,
]0 ш нейккӑ, 1 кӗлте ҫыхаканни,— пӗтӗмпе 28 машшин пулнӑ. М ашшинсем пурте хӑйсен ҫу сӗрмен
пайӗсемпе, винттӑсӑр пайӗсемпе §анкӑртатса, МТС
пуҫлӑхне вӑрҫса пысӑк ресол)утси йышӑннӑ. Вӗсен ресоД)утсине „К апкӑн“ ҫитес номӗрне кӗртӗпӗр (вырӑн пулсан). Халӗ ҫакна каласа хӑварма
тивет: машшинсем, хы тӑрах вӑрҫӑр МТС тиректӑрне. Вӑрҫнӑшӑн есӗр, хӑвӑрӑн тутӑхса пӗтнӗ сӑн§ӑрсем сӗр, тата йурӑхсӑра тухнӑ тетталсем сӗр
пуҫне нимӗн те ҫухатмастӑр, ҫапӑҫса илме пулгаратӑр ҫӗнӗ саппаслӑ пайсем (§аҫсем).
|
Ъ утак.
П ӗр у § § о н н ӑ й § у так ҫывӑрма выртнӑ §ухне
хӑй мӗн тунине маннӑ пирки, крават ҫине хӑ1
пинш акне вы ртарат, хӑйне ҫеклӗлӗ пӑта ҫине ҫакат, тет.
Пулаҫҫӗ тӗнт^ере ун пек манса кайса пурӑнакансем.
Ш уп аш кар районӗнъе пурӗ ты рӑ вырмалдя
маш ш ннсеи 68 йусамалла, 18-шве ҫеҫ бусанӑ.

М анса кайнӑ вӗсем 50 маш ш ина йусама. Машшинсем вырӑнне , хӑйсене йусаттарасш ӑн пулмалла.

Ш уп аш кар районӗнъи А лкеш ӗв
колхосӗнъе
колхоҫнӗк П авлӑв Канаша кӑйсан колтос лаш ине
пӑсса килнӗ. Халӗ вӑл лаш аи» веттеринар тухтӑрӗ
уй хир ӗҫӗнъен хЯтаръӗ К о^ухсем халӗ ӑна выҫӑллӑ-тутӑллӑ усраҫҫӗ, твсе пӗлтерет А. йалкор.
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Ураскилт калавӗ.
Ҫурҫӗр иртнӗ. Тул ҫутӑласси инҫе мар. Тавра
шӑпах. Пӗр пӗ§§ен сас ҫех йанарат. Кашкӑр
сасси пекех урмӑшнӑ та...
— Ту-ту... ТуЛ)ӑл)Л)а!
Такам та тӗлӗнӗ ку сасса илтсе. Такам та ку
сасса илтме ӑшӑ ӑйхӑран тӑма ӳркенмӗ. Виҫӗ тӑватӑ кил 'бӳре^ин^ен кӗлеткесем тӑрӑннӑ, тухса
ӳкес пекех.
— Мӑн калиффеллӗскер, кам ку?.. Тӑрӑнах пӑхрӗҫ тепӗр хут.
— А-р-р-у, йалканаш претҫетаттӗлӗ— Мол)ТерӑвТунтерӑв?!
— Вӑн пипшакӗ те тӳнтер!
— Мӗншӗн тӳнтерши?
— Еҫсе, ӳсӗрпе йӑванса ҫӳрӗнипе.
Тайкаланса ҫитрӗ хайхискер ҫӗнӗ шкул ҫур^ьӗ
тӗлнелле. Кӑкрине шаккаса кӑшкӑра'г.
— Йа... преми полуй-^ал, мӗншӗн ӗҫес мар?
— Иа... епӗ йалсовет ҫекреттарӗ Миххайлӑвӑпа
вӑрман турттаракан Наум вуҫми^^ ерехле сураҫиишӗн савӑнса ӗҫетӗп. Леш ҫекреттар Куҫми^йӑнне
токӑвӑрӗсене ҫурса тӑкнӑ епӗ...
— Йа... епӗ, покранимӗр, Шӗнтрешрен §и сивӗ
•йухне ҫара уран йур ӑшшӗн Ураскилте 'йупса ҫитмеллӗх ӗҫсе курнӑ ҫын.
— Йа,—каластӑк калас,—ҫак шкула та манмастӑп. Политехнисатси вӗренме выстӑвккӑ туса патӑм, Иван Никколайӗв пӳртӗн^йи сӗтел ҫине ҫӗрӗпе
пи^ет ҫапса ҫутӑлтартӑм та, миҫе ҫӗре ҫчпнине
2 кун шутласа аран хисепне тупнӑ—249 тӗле ҫатлаттарма ӗлкӗрнӗ.
— Е, вӑл тата, ерехле ку пи-^ете миҫе хут тзта
м иҫе ҫынна пусса панине ш арлам астӑнҫке,— теҫҫӗ
•5 Ӳ ре§ерен тӑрӑннисем хӑйсем ӑшӗн^йе.
— Пит те кӑш кӑрма ӑста. Ӑста та пулин йалан
кӑшкӑрмалли ӗҫ тупса пама ҫукши ҫак Мод)терӑва?
Ернесерен ҫакнашкал са^с-йӳ Ураскилтре. Ернесерен ҫакнашкал калав. Йулашкин-йен, асӑннӑ шухӑшсене татасси ҫулталӑкра та курӑнмарӗ.
Хӗрли-Ур.

Вактӗвек хыпарсем
Улатӑр районӗн§и колхоссем ҫилос ӗҫне ты тӑнман^йӗха халӗ те. Пӗр уйӑх ытла ӗнтӗ вӗсем ҫӑварӗсене карнӑ та, ҫилос ш ӑтӑкӗсем хӑйсем уҫӑлса,
хӑйсемех ҫилоспа тулса ларассине кӗтеҫҫӗ. Вӗсем
кӗтни хӑҫан пуласси паллӑ мар, колхос претҫетаттӗлӗсен-йен хӑш те пӗрне вы кӑвӑр пуласси
пӗ^йӗк а^^ашӑн та паллӑ.
Ш ӑхасансен (Канаш районӗ) пӗлтӗр туса хӑварнӑ
47 тон ҫилос ҫӗр айӗн^йех йулнӑ. Ҫӗнӗрен ҫилос
ш ӑтӑкӗсем 'йакалама тытӑнман, мӗншӗн тесен халӗ
Ш ӑхасансем сӑмса ш ӑтӑкӗсене 'вакалассипе интересленсе кайнӑ.
Ш упаш карти ҫуртйӗр тӑвакан копператтив ҫур■йӗсен^е пурӑнакансем 5-мӗш ҫул ӗнтӗ 3-53 плош•5 атки уҫма ӗмӗтленеҫҫӗ, ан^йах правлени уҫса
памас'г, хваттер ҫук. тет. Унти 'йленсен а-^исем
„К апкӑн“ ретаксине коллективлӑ ш алӑпӑ йанӑ:
хӑҫан уҫса парӗш и правлени пире ва^ьд^и плош■5 аткӑ. П лош ^аткӑ уҫасса кӗтсех сухалланса карӑмӑр ӗнтӗ. Ҫӳҫ пуҫсем кӑвакарм а пуҫла^-бен уҫса
парсан лайӑх-^ӗ хӑ'г, теҫҫӗ.
Мӗн пур 5 з в а ш респуплӗкӗн§и кахалсем, пӗрлеш ӗр те Вӑрмар районӗн^и „Калинин“ колхоса
кӗрӗр. Унта ҫулса пӗтернӗ утта йатак тӑрӑх валеҫнӗ. Е сӗр те утарнӗксем пе пӗр тан илме пултар атӑр унта.
Амӑрту. А слӑпатӑрйелӗн^и ш кул а^^исем пах^^аҫимӗҫ ӳстерес тӗлӗш пе ӑмӑрту туманнине кура
ш кул пах 5 ин-5 е ӳсекен ҫӗрулмипе ҫумкурӑксем
ӑм ӑрту туса ӳсеҫҫӗ.
Турханти (П атӑрйел районӗХпионер отре^ӗн хӗрлӗ кӗтессине ты рпул пухса кӗртес камппанийе
хатӗрленнӗ вӑхӑтра, ереш мен карта^ ты тнӑ, ҫтена
х аҫатн етарак ан ҫисе йанӑ. (Артушкай).

Долшнӑҫ" илнӗ вӗсем.
Уйри ты рпулсене п уҫтареа
к«рес кам ппанире пол,ш евикла
ӗҫлгсе п ы р ас вы рӑн не.Х уъаш ри
(Й етӗрне р.) колсос правлени
тленӗсеил каш ни к у н ӗ ҫ р е н й у л са ӗҫсе ҫ ӳ р еҫ ҫ ӗ П рикатирсем
те ӗҫе ъас-ъасах тухм аҫҫӗ.

ХуТ)ашсемпе
Ӑҫта ес калаҫатӑн:
Хӗвел хӗртсе пӑхсан —
Вӗсен ерех аван ана'г,
Ерех ӗҫсен вара
Й урра тӑсатӑн.
Е рех ӗҫсен —
Вӗсемш ӗн—
П урнӑҫ та „аван л ан ат“ .
П рикатирсем кунта
М ухтавлӑ „то л ш н ӑҫ“
И лнӗ.
К илте вы ҫтсах
Ҫийеҫҫӗ ҫакӑрп а тӑв ар .
Килте вы ртса
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Н айанлӑх ты ткӑнне ҫеҫ
Л екнӗ.
Ху 5 аш колхосӗ,
Тӳш ек-минтерсене иуҫтар!
Ш у п аш кар районӗнъи К орм ялӗс правлени те ХуБашсенъеи
ӳ к се йулм аст. Х у тк р ӑссем п е
сиксе й урласа ҫӳреҫҫӗ ерех ӗҫнӗ хы ҫҫӑн — .п кр ӗн каш ни куя
праҫнӗк" теҫҫӗ.

„К орм илӗса" мӗскер
Уйри ты рпулӑсем.
Вӗсен куллен
Мӑн праҫниксем.
Уйав.
К орм илӗс урамне
Ҫ ураҫҫӗ йурӑсем.
Ӑн-^ах вӗсем
Хӑҫан тухаҫҫӗ-ш и
Уйа.

К. Шамилв.

Пиҫсе ҫитеймеҫҫӗ.
— Сирӗн йал витӗр тухнӑ '5ухне шухӑша кайатӑп,—тенӗ акроном хрес^^ене,—тӗленмелле: ытти
йалсемпе колхоссен пӳртсем умӗн§е ҫырла йӑвӑҫҫисем пур, сатсен§е улма йӑвӑҫҫисем, тата вишнӗсем (5 ийе), крушшӑсем ӳсеҫҫӗ... Сирӗн те лартас^ӗ ҫавӑн пек. Сӑмахран, крущшӑсем асӑнмаллӑх
тупса пама пултаратӑп... йӑвӑҫҫисене. Лартӑр кӑна.
— Пиҫсе ҫитеймеҫҫӗ.
— Мӗнле апла пиҫсе ҫитеймеҫҫӗ. Ну, улмуҫҫисем
лартас апла пулсан. Улмуҫҫисем сивӗрен хӑрамаҫҫӗ...
— Пиҫсе ҫитеймеҫҫӗ пирӗн улмисем.
— Ну, кӑна есӗ суйатӑн—мӗнле пиҫсе ҫитеймеҫ.
Ытти йалсен§е пула'г, климӑт сирӗн кӳршӗри
йалтин^^ен урӑхи мӗн? Апла пулма пултараймас^гҫке.
— Пӗлместӗп. Сип симӗс, йӳҫӗ пулаҫҫӗ.
— Вишнӗсем, тепӗр майлӑ каласан, ^ийе йӑвӑҫҫисем мӗнле тата? Вишнӗ вӗт ирех пиҫсе ҫимелле
пулат. Сивӗрех климӑтран хӑрамас'г.
— Вишнӗсем те пулаймаҫҫӗ. Нихӑҫан та пиҫнине курман. Вишнӗ мар, пилеш, калӑпӑр, мӗнле
йӳҫӗ йапала—вӑл та пиҫеймест.
,
— Мӗн калаҫатӑн. Пилеш те пиҫмести?
— Авӑ, курас тетӗн пулсан, пӑх...
Пӗр кил умӗн^е мӑнӑ пилеш йӑвӑҫҫи ларнӑ. 5 ӑ н а х
та унӑн тураттисем пушах пулнӑ— пилеш пулман.
Хрес-^ен, ҫийеле тухнӑ ҫынла, хаваслӑн кулса
пӑхнӑ акроном ҫине:
— Хм! паҫӑрах каларӑмиҫ пиҫеймеҫҫӗ, тесе.
Мӑйӑрсем те ҫавах. Ҫуркунне пӑхатӑн шӗшкисем
ҫ и е —мӑйӑр... сутмаллӑх та пулмалла пек, кӗр-

кунне пӑхсассӑн пуҫна сулласа ҫеҫ и л етӗн —пӗр
мӑйӑр та ҫук тураттисен^е.
— Пиҫеймеҫҫӗ.
^— Пиҫеймеҫҫӗ. Ӑҫтан, калӑпӑр, пиҫме пултарӗҫ
вӗсем пирӗн климӑтра.
— Мӗншӗн на-5 арри мӗнни... Пирӗн климӑт акӑ
мӗнле: пӗрте пӗр кирек те мӗнле ҫырла, йе умла,
йе мӑйӑр курӑнсассӑн пиҫсе ҫитеймесӗрех а^^асем
тутанса пӑхаҫҫӗ. Пӗри татса илет, тепри татса
илет—тутлӑ мар, айаккалла ывӑтса йараҫҫӗ. Пӑхатӑн темиҫе кунтан, йӑвӑҫ ҫаппа ҫарамаҫ лара'г.
А ^а-пӑ^асем пурӗпӗрех татса пӗтереҫҫӗ тесе, сайа
кайасран, мӑннисем те аллисене хураҫҫӗ вӑл ӗҫе.
Пиҫсе ҫитессе пӑхакан никам та ҫук— пӗр ҫырла
та, пӗр улма та, пӗр мӑйӑр та пиҫеймест. Сат
ҫимӗҫсемшӗн йурӑхлӑ мар пирӗн климӑт, паҫӑрах
каларӑм — пиҫеймеҫҫӗ вӗсем пирӗн климӑтра...
Кӑҫал ҫавӑн пек пиҫсе ҫитмесӗрех ҫырласене,
улмасене. мӑйӑрсене татса пӗтерессипе кӗреш ме
пионер орканисатси тытӑннӑ вӑл йалта хӗрӳллӗн.
— Климӑт халӗ улш ӑнса карӗ,— тет ҫав паҫӑр
асӑннӑ акрономпа калаҫнӑ хрес^ен кӑҫал —Улми
те пула-г, ҫырли те мӑйӑрӗ те. С'зт уссине тин
курма пуҫларӑм ӑр—спаҫҫипӑ пионерсене,—тет вӑл
пиҫсе Ҫ1тнӗ улмасемпе ҫырласем ҫинелле пӑхса.
Епӗр те калатпӑр: апла аван ӗнтӗ! Пурин те
сат пах^а-ҫимӗҫ тухӑҫлӑхне хӑпартассиш ӗн кӗреш ессине малти вырӑна тӑратмалла. Унсӑрӑн май
килмӗ, йулгашсем!
Петӗр Каврили.

Хӗрсе тырпул пухса кӗртнӗ вӑхӑтра.
Елӗк р ай потреп сойусӗ у й хир ӗҫӗ в а з д и
сенексем тупса парасси ҫинъен мансах кайнӑ

— Пӗььвн хуҫалӑхлӑ ӗҫхресьенӗ ва/ьтьи »*вн те
яулин тупса йама манманши епӗ?

пЗъъен хуҫалӑхлӑ ӗҫхресъенӗсене те ҫурласем , ҫавасем
(.К ан аш , х аҫатраа)

— Ах, кареплесем кӳм еллвььӗ Х ш 5 тин ҫарзиса
илсвн, ҫитеимеҫҫӗ пулӗ.
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Ьӑваш ъӑлхишӗн кӗрешни.
Т)ӑваш ҫӗршывӗ—5 ӑ в а ш респуплӗкӗ.
'^ӑваш 'йӗлхийӗ пурнӑҫра унта.
'^ӑваш правигтӗлстви §ӑваш §ӗлхипе
Еҫлет §ӑваш хушшин§е.
— Да-а1 Реализация чувашского языка в районах, —терӗҫ 5^взш сойусри Паттӑрӗвпа Константинӑв йулташсем Шупашкарта.
— Поедем в Цивильсий район поговорим с ними,—терӗҫ иккӗшӗ пӗр пулса.
Ийулӗн 10 мӗшӗн^е автопус ҫине ларса кӗрлерӗҫ Шупашкартаи тухса Ҫӗрпӳ йенелле,
— Аха! доехали,—терӗҫ Ҫӗрпӳре автопус ҫин§ен анса. Утрӗҫ икӗшӗ харӑссӑн Райӗҫтӑвком
йенелле.
Ҫитрӗҫ Шупашкартисем Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомне
Аптранипе пырса тӑТ)ӗҫ ӗҫ тӑвакан умне (теловот умне^.
— Скажите пожалуйста где у вас секретарь
РИКа.
— Акӑ! кӗрӗр ҫакӑнта, вӑл халӗ кунтах,—терӗ
Куҫмин алӑка кӑтартса. Кӗ§ӗҫ.
— Секретарь Раисполкома вы будете?—терӗҫ
сӗтел умне пырса тӑрса.
— Епӗ пулатӑп, тем тумалла§Т)ӗ ӗнтӗ сирӗн—
терӗ ҫекреттар.

Сӑлтав
Палтийел (Ш ӑмӑрш ӑ районӗ) вулав ҫуръӗ
тырпул хатӗрлев камппанийе и р тер ес тӗлӗш пе
нимӗн те туман.

— Н айдите нам протокол зеседания президиума
с реш ениями о предача яйцезаготовок райсойузу,— терӗҫ.
— Вӑл ӗҫе епир майӑн 8 -мӗш ӗн§е ту н ӑььӗ, есир
камсем пулаттӑр вара, ма вӑл сире кирлӗ,—терӗ
ҫекреттар.
— Мы из Чуваш сою за.
— Епир вӑл протокколӑнӳкерьӗкне^^Р^ӑвашсойуса
тата патш алӑхӑн снапшени кӑмиссариатне й ан ӑ§ ьӗ.
— Мы знаем, вы его прислали, но на чуваш скои
язы ке. Перепишите пожалуйста на руском яаыка и
вы писку сейчас ж е дайте нам. Ведь в госснабе по-

мощник т. Ю рьева н е знает почувашски, а потому до сех пор ваш протокол не утверж ден.

— Апӗ вӑл протокола вырӑсла куҫармастӑп
пулмалла йулташсем, мӗншӗн тесессӗн, епир хад>
пӗрмайах 'ьӑвашла ҫырнӑ та. Малашне 'ьӑвашла
вырӑсла та ҫырмалла килет пулмалла.
— Н у тогд а дайте нам справку о том, что у
вас было такое постановление, а в дальнейш ем
пиш иге по-русски.
— Сире справкӑ тата протокола вы рӑсла куҫарса ҫы рса та памастӑп. Кирлӗ пулсассӑн вы рӑсла
куҫарса вуласа парам тата §ӑваш ла ҫырнине
ӳ кер ьӗкн е парса йарам.
— Ведь мы просим по русски для Ч ебоксар.

— Есир вуланӑ пулӗ, йулташсем, Тӗпӗҫтӑвкомӑн
■Ьӑваш 'ьӗлхипе ҫырса ӗҫтума хушакан постановленине.
— Вуланӑ, вуланӑ!
— Вуланӑ пулсассӑн йураЕ ҫавӑнпа вӗт епир
'Ьӑвашла ҫы ратпӑр.
— Ну, ладно, едем. Д о свидания!—тесе тухса
кайрӗҫ вырӑс §ӗлхи шырама пынӑ §ӑвӑш сем .
Ҫапла вара ҫекреттар йӑвӑрлӑха лекрӗ ку кун.
Мӗн тӑвӑн есӗ протокколсене малаш не вы рӑсла та
Ьӑваш ла та ҫырмалла килет пулӗ ӗнтӗ.
М алашне ҫекреттарӑн ҫитӗннисен ш кулне кайса,
сулахай алллине те ҫырма вӗрентмелле килет пулӗ.
Улсӑрӑн пӗр алах икӗ ру§кӑ тытса, пӗр вӑхӑтрах
пӗр протокколне вы рӑсла, пӗрине §ӑваш ла ҫырайрас ҫук. Кунпа та ҫитеймӗха, икӗ пуҫ лартса памалла пӗр вӑхӑтрах пӗр пуҫӗ вы рӑсла ҫырассипе
тепри ьӑваш ла ҫырассипе икӗ протокол харӑс
ҫырас ӗҫре ш ухӑш лаь§ӑр.
Ку ӗҫе тум а^^ӑваш сойус пӑртакҫӗ укҫа памӗши?
Ҫапла вӗт тӑвансем!
Ну пайанлӑха сывӑ пулӑр, епир халӗ ьӑваш лах ҫы рарха.
Тивӗш ҫынни.

Сӑлтав.
.И С К Р Ӑ * ко.чхосӑн (Й етӗрие
р.) ҫтена хаҫаъӗ ты риул пухса
кӗртес камппани вӑхӑтӗнъе п ӗр
номӗр те тухмарӗ.

— Мӗншӗн сирӗн вулав ҫур§ӗ хупа?
— Тырпул хатӗрлев камппани пынӑргн. Камппани вӑхӑтӗн^е хресьенсем вулав ҫуртӗнье ларса
вӑхӑта ан иртер-ь§ӗр, тетпӗр.

— Тырпул пухса кӗртес камппани йа§ӗпе ма
пӗр номӗр та пулин ҫтена хаҫа§ӗ кӑлармастӑр?_
— Пӗр ном ӗрпа аппаланма кирлӗ мар, тетпӗр.
Темиҫе номӗр кӑларм а вӑхӑт тупаймастпӑр.
Утӑм.

Кӗтнен ҫӗртен
Савӑт клупӗ. Еҫлекенсен пухӑвӗ. Утарлӑн ӗҫлекенсене парнелеҫҫӗ. Местком пуҫлӑхӗ, партти йаьейкки ҫекреттарӗ сӑмахсем тухса каларӗҫ. Тиххӑн йатне темиҫе хут та асӑнса ильӗҫ.
_— Куприккӑв Тиххӑн пирӗн савӑтра ь и хастарлӑ утарнӗк. Пилӗк ҫуллӑх плана 4 ҫулта тултарас ӗҫри ентуҫиаст.
Хӑйӗн хастарлӑхне вӑл пирӗн умра кӑтартрӗ. Хӑйӗн хуш ӑвӗсене йаланах
тултарса пы ьӗ. Ана епир пад^тто парса парнелеме йыш ӑнтӑмӑр. П урте Куприккӑв пек пулӑр!—
ҫапла^пӗтерьӗ хӑйӗн сӑмахне местком пуҫлӑхӗ.
Салӑра ларакан рапоььисен аллисем ҫатӑлтатрӗҫ. Стсенӑ ҫинье мусӑк савӑнӑҫлӑ кӗвӗ йантратаЕ Местком пуҫлӑхӗн аллинье пад^тто. Тиххӑн
стсенӑ ҫине улӑхса ӑна илт,ӗ. М усӑк татах та
савӑнӑҫлӑн йантӑрат. Ӗҫпе хытнӑ пин ҫын алли
сывлӑша ҫурас пек ҫатӑлтатат...
Тиххӑн халӗ ҫак тӗлӗке аса илсе, хӑй тӗллӗнех
савӑнӑҫлӑн кулса выртат.
— К-хе, неушели кун пек пулӗ, Кӗтмен ҫӗртенҫке ку.
П арак алӑкӗ уҫӑл ьӗ,—п а р зк а Тихӑнпала пӗрле
ӗҫлекен м ванов кӗьӗ.
— Тиххӑн, мӗн туса выртан? Кӑнтӑрлахи апат

вӑхӑтӗнье савӑтра пуху пулаЕ Сана ьӗнеҫҫӗ, айта
Ьасрах. Епӗ васкатӑп. пыр!— Иванов тухса кайрӗ.
— Н еуш ӗли парне парӗҫ— кайса пӑхас!— Тиххӑн
та тӑхӑнкаласа паракран тухса вӑркӑньӗ
Тиххӑн ҫитнӗ вӑхӑтра, сопрани пуҫланнӑ. Вӑл
ал ӑк ран кӗрсенех пурте: Акӑ вӑл, кильӗ тесе
йаьӗҫ.
— Мӗншӗн 5 кун ӗҫе тухмарӑн?— ыйтрӗ местком пуҫлӑхӗ.
— М ӗн нимӗн те ьӗнместӗн, йе ес халӗ те ӳсӗр?
— Темле,— аран каласа йа^ӗ Тиххӑн, вӑрӑи
хы ткан^сӗвӗ тапаланьӗ.
— Йулташсем! - пуҫларӗ
местком пуҫлӑхӗ—
епӗр^ Куприккӑва прокулсем тунӑшӑн икӗ хут та
вы кӑвӑр патӑмӑр. А ньах вӑл тӳрленмест.М естком
хӑй л арӑвӗнье, вӑл тӳрленмест, ӗҫе ьӑрм антарса
пы рат, ҫавӑнпа та ӑна ӗҫрен кӑларса йама ыйтас
— тесе^ йы ш ӑньӗ. Есӗр мӗн тетӗр?
— Й арас! кирлӗ мар прокулш ьӗк!— йы ш ӑн§ӗ
пуху.
Т и х х ӑн пуҫне усрӗ. Ним ш арламасӑр алӑкран
тухса ш ӑвӑньӗ.
— Ех, кӗтм ен ььӗ кӑна. Кӗтмен ҫӗрте-ен!..
Вескай.

а п к ӑ н“

Вӑрҫӑллӑ турӑсӑрсен ^ӑваш
сове^ӗ кашни 10 кунра пӗрре

малаллахи уйӑхсемшӗн ҫы-

„ТӖНЕ ХИРЕҪ“

рӑнса илме манман пул^ха

есӗ,
Хакӗ:

йулташ!

хаҫат
Хакӗ:

3 уйӑха—45

пус,

6 уйӑха—90

пус,

ҫултадӑка—1 т. те 80 пус.

кӑлзрса тӑрат.
3 уйӑха—45 пус,
6 уйӑха—90 пус,
12 уйӑха— 1 тевке
те 80 пус.

ҫырӑнса илмесӗр ан
й у л ӑ р!

Кашни пуштӑ уйрӑмӗнъех ҫырӑнса
илме пулат.
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Колкоссея, колхэҫнӗксен, уйрӑм хуҫалӑхлӑ
^ р е с б е н ӗ с е н хӑйсен йалхуҫалӑх происвотствин прогуксисемпе (тырпул, ащ -какай, кайӑк-кӗш ӗк, ҫӑмарта, сӗт-ҫу, пахьа-ҫим ӗҫ, ҫырйасем, т ыг. те) пасарсенье п л о ш ьаткӑсеяье
■Ьукун ҫул стантсисенье п ри сгӑ^сен ь^ сугуилӳ
туниньен илекен респуплакри, ҫавнаш калах
Вырӑнги налоксене илмелле мар тӑзас.
Колхоссен, колхоҫнӗксен п асарсен ье хӑйсен
йалхуҫалӑх
происвогствин
протуксисемпе
суту-и л ӳ^тун и н ьен пулакзн тупӑш сем ҫипе
Валхуҫалӑх налокӗ хумалла мар тӑвас.
Уйрӑм хуҫалӑклӑ ӗҫхресьенӗсем п асэрсенье
хӑйсеа йалхуҫалӑх происвотстзин протуксисемпе суту-илӳ туса тупнӑ тупӑш ран 30% -ран
ытла мар йалхуҫалӑх налокӗ хумалла тӑвас.
У сламҫӑсене макаҫӑнсем, лавккасем уҫма
ирӗк яам алла мар, рап оььи сем п е хресьенсем
Ш у§ӗпе пуйма ш /тл ак ан ҫпекул>ангсене, илсе
сутакансене пӗгӗм майсемпе п ӗтерсе яы м алла.

— Сирӑлӗр кунтан, колхое сутуилӳвӗ ҫулӗ ҫинъвн!..
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