
8-иӑш ҫул тухаТ. Пӗр №  10 пус Пӗтӗм тӗньери пролӑттарисем, пӗрлешӗр!

Лӑйӑх условисем
—  Пирӗн колхосра ӗҫ условисем пит лайӑх.
—  Пирӗн та та  лайӑхрах— Сталии йулташӑн ултӑ условксвм!
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„ *Пуху. Пӗрремӗш прикатӑри колхоҫнӗксен пух- 
хи. 50 колхоҫнӗк. Пурте вӑй питти ҫынсем. Вӗреи 
пек тимӗрсене улӑм пӗр§и пек таткалӗҫ вӗсем. 
Кашнин хӑлхи Петӗр токлатне итлесшӗн ҫун ат ..

Кашни сӑмахах ҫӑтасшӑн. Петӗр комсоыолӗс 
вӑл активис, Парттипе прайиттӗлствӑ тырпул пуҫ- 
тарса кӗресси ҫин§ен йышӑннӑ постановлени ҫия- 
§ен каласа парат.

Пирӗн уйрӑмӑнах тырпул тӑкакӗпе кӗрӗшмелле. 
Тырпула типтерлӗ пуҫтарса кӗменнипе 
респуплӗкӗн§е кӑда 12,000,000 т е н к ӗ л ,  ӗ х  
тырӑ пӗТет. Илгеҫҫи сирӗн хӑлхасам 12 мӗлйун 
тенкӗлӗх тенине... Кӑҫал та ун §ухлӗ пӗтерсен, 
ӑҫта хуратпӑр намӑса. „

Нумай ыйтусем сӳтсе-йаврӗҫ вӗсем. Кашнин 
пуҫне пӗрер кило усӑллӑ шухӑшсем кӗрсе лар§ӗҫ. 
Акӑ прикатир ура ҫине тӑ§ӗ;

— щулташсем,—терӗ вӑл,—кунта ҫакӑн пе14 
претлошени пур— .епӗр пӗрремӗш прикатӑри кол- 
хоҫнӗксем правлени наретне пӑхӑнмастпӑр...

— Мӗнле пӑхӑнмастӑр,—сиксе тӑ§ӗ пӗо акти- 
висӗ,—кам йертсе пырат пире—правлени!.. Ӑна 
пӑхӑнмасан кама пӑхӑнмалла. Кирлӗ мар ун пек 
претлошенисем!—урисене тӑпӑртаттарса, карлан- 
ки татӑласран хӑрамасӑр ҫухӑр§ӗ пӗри.

Претлошенине вуласа пӗтерме те памас§ӗ... вӑл 
'§армасан. Прикатир тин малалла вула пуҫларӗ— 
пире сӗлӗ вырса пӗтерме 7 кун панӑ пулсан епӗр 
ӑна 6 кунтах пӗтеретпӗр.^ Ҫапла вара тырпула 
тӑккаланса йулма -йаратпӑр. Килӗшетре ҫакӑнпа?

— Килӗшес...
— Тӗп пултӑр дӑкак...
— Толой!..
— Йышӑнасса йышӑнтӑмӑртаха,— сӑмах ил§ӗ 

йулхав Па.§ук,—ан§ах есӗр ним те хӑрамастӑр 
мӗн... Ытла хытӑ вырнипе пвлӗксем татӑлса кай- 
сан, вара мен тӑвӑпӑрха, е...

— Пӗлм ҫук. Сан пилӗку татӑлса та- ӳкӗ. А 
пирӗн татӑлас ҫук хут,—хирӗҫлерӗҫ колхоҫнӗксем.

Пур прикатӑсем те тырӑ вырма тухрӗҫ. Пурте 
ӑмӑртаҫҫӗ.

— Парӑр малтанхи иреми! Епӗр малтан пӗте- 
ретпӗр. Пӗр пу5аха та ана ҫине выртгарса хӑ- 
вармастпӑр. Пӗр пӗр§ӗ тырӑ та колхос ампарне 
кӗмесӗр ан йултӑр. Сивӗпе йӗпе ҫанталӑкра -5ир- 
лесе ан вилтӗр. Епӗр вӗсене хӗрхентпӗр. Тырра 
тӑккаласа вырсан вӗсем темиҫе мӗлйун пӑта ҫи- 
теҫҫӗ... Темиҫе мӗлйарт пӗр^ӗ йӗре йӗрех Еи.^еҫҫӗ 
вара. Вӗсем те ӗҫхалӑхне тӑрантарма ҫуралсн 
ӳсеҫҫӗ вӗт! Тӗп пултӑр тӑкак,—тет 1-мӗш 
прикатӑ.

Ш нейккӑсем тырӑ анисене ӑмӑртмалла вырса 
ҫаратаҫҫӗ. Ш акатай пуҫӗ пек ҫуталса йулаҫҫӗ ана- 
сем, Кашни колхоҫнӗк алли пӗрпӗрин^гн йулас-

шӑн мар. Нийепле те йуласшӑн мар вӗС 
ӑмӑртмалла ҫыхаҫҫӗ кӗлтесем.

Малтанхи кунах тем пул-5ӗ Пал)ука. Пӗр к 
ҫыхсанах тапак тӗтӗмне ехлете-ехлете ҫӑтма 
тӑнӑт. Пӗр! кӑлзрса йарат тӗтӗмне. Пӑравус 
мӑкӑрлантарат. Тепӗр хӑравӑҫ ҫын пулсан:

— -Ха, кунталла тырӑ хушшипе пӑравус мӑ 
лантарса килет. Ҫурмаранах татса хӑварр. Та 
тесе кутне урисемпе хӗнесех §упма тытӑнӗ.

Колхоҫнӗксем шалтах антраса:
— Па.§ук, тапак тӗтӗмӗпе ^ирлерӗн шт()ь 

Ҫыхаймастӑн. Капла прикатӑна ҫӗртетӗн есӗ. Ы)| 
ҫӑва тӗпне "^ӗлӗмна!—теҫҫӗ. Н

— Пӗр минут тапак турт.масанах вилетӗп 
Пилӗк татӑлсах ӳкет ман. Есӗр мана вӗлересО^ 
ни. Ӗҫпех пӗтересшӗн,—тет Па.ъук татах §ӗлӗ»? 
паклаттарса. !■

Ҫывӑхри савӑт икӗ хут§ен ӳллесе -ил§ӗ. 11 з*-; 
хет. Прикатӑсем пурте пӗр ҫӗре апат ҫиме пуд.ӗ 
рӑн^ӗҫ. Апатне уйрах ҫитереҫҫӗ ..

А кӑж унтах пӗр кӗтесре колхоҫнӗксӗм пухӑн-. 
тӑнӑ та §арӑнма пӗлмесӗр ахӑраҫҫӗ. Па.§ук | 
апат ҫисе тӑран§ӗ те, пӗр тӑрани^^ен куласГ 
тесе кулакӑнсем ушкӑнне пы^ӗ.

— Лах-лах-лах!
— Ах ах-ах-ха!..
Пушшех кулма пуҫларӗҫ колхоҫнӗксем Па.§у: 

курсан.
— Мӗнрен кулатӑр? Ӑҫтан шыраса тупрӑр к 

лӑш,—^ӑтаймасӑр ыйтат Пагьук.
— Ав/ хаҫат култарат, ҫтенхаҫат. Пырса пӑх: 

патнерех.-^Па^ьука хаҫат умнех кӳртсе тӑратрӗ'
— Ах-ха-ха-ха!.. Кам ку §ӗлӗм мӑкӑрлантара 

§ӗлӗмӗ хӑйӗн§ен ик виҫӗ хут пысӑк... ха-ха-ха!- 
-Ьарӑнмасӑр 1ҫулса тӑсрӗ Пал)ук,

Кӑна курсан колхоҫнӗксем тата хытӑрах ахӑ. 
татса, йа§ӗҫ. Кунта ӗнтӗ апат ҫийекенсем пур: 
пухӑн-ьӗҫ. 400 ҫын пурте ахӑлтатса кулаҫҫӗ. X: 
шӗсем кулса каҫса кайнипе ҫӗрте йӑвалаш а ла) 
латаҫҫӗ.

Хӑшсем ҫӳлелле сиксе кулаҫҫӗ. Хӑшесем ҫур» 
пек авӑнса ахӑлтатаҫҫӗ.

— Есӗ ку, есӗ! Акӑ ҫырнине вула,—терӗ пӗр 
Па^ьука'" саметкӑна кӑтартса. Па^ьукӑн куҫӗсӳ 
харӑс сиксе ӳксе саметкӑ тӑрӑх 'ьупма тытӑнь»

,1-мӗш прикатӑри колхоҫнӗк Па^ьук ■ьӗлӗм 511 
рӗпе аптраса ӳкрӗ. Ҫавӑнпа та вӑл питӗ на§а 
ӗҫлет. Епӗр колхоҫнӗксене ҫекӑн ҫин-ьен асӑрха! 
тярасшӑн: а о ӑ в ӑ р , Па^ьукран айаккарах тарР 
ҫӳрӗр. Унсӑрӑн вӑл хӑйӗн ьирне сире те йерт) 
пултарат. Вӑл 'ьир хӑрушӑ ьир. Ҫынна кахаа' 
йаракан ьир.

.Комсомолӗс".
 ̂ Куна вуласан Па.ъукӑн куҫӗсем курма пӑргхр^ 

Йӗри тавра тҫтре йӑтӑинине анъах кураҫҫӗ е



(ӗм. Т)ӗрине такӑм ҫивӗ§ ҫӗҫепе йаш лӑттарйа 
пек туйӑн§ӗ._^ Кӗҫ кравул ҫ-ухӑрма тапрата-б-ьӗ 
вӑл. Аньах тӑн пырса кӗрнипе ъӗлхине тытса 
•бар§ӗ.

— Ех, намӑс, намӑс!.. йулхавланма намӑс мӗн 
ха§. Ҫынсем пекех утарлӑ ӗҫлемелле, утарлӑ!.. 
Вара лахлатса кулмаҫҫӗ манран. Текех кулӑш 
мишшенӗ пулас мар Ку натмӑса утарлӑ ӗҫпе ҫуҫа 
йаратӑп. Пурпӗр ҫӑватӑп!.. тесе ш ухӑш ласа Пал>ук 
та ытти колхоҫнӗксем хыҫҫӑн ты рӑ вырма ут- 
таръӗ.

— Ха, кам ку? Вут хыпнӑ пек васка'г. Иепле 
хӑвӑрт ҫыхат кӗлтесене хал),— теҫҫӗ колхоҫнӗксем 
Па^ьук ҫинӗ тӗллесе.

— Ара, Па.§ук, пилӗку гатӑлса ӳкмести? Кан. 
Пуҫ хӗрлӗ тӑрӑнса ӳкӗн.

— Какуй канм аха,—хирӗҫ перет Пал)ук,—мал- 
тан хам ҫин-ьи намӑса ҫӑвасха. Тайош  мана та 
премй!. Епӗ ҫын мар штолӗ,. Ҫынах. Манран

мершен лӑхлатӗа кулаҫҫӗ, Ҫук!..теккултармастӑп!..
£ҫ  вӗрет. Ҫӗршер ҫӗмелсем пӗрин хыҫҫӑн тепри 

ӑмӑртмалла шӑтса тухаҫҫӗ.
Тырӑ вырассине 5 кунтах пӗтерьӗ 1-мӗш при- 

катӑ. Пӗр пу-ьахне тӑкмасӑр пуҫтарьӗ. Авӑн ҫапнӑ 
хыҫҫӑн осӗрлӗ опос туса патшалӑха тырӑ сутрӗ 
колхос. Пӗрремӗиь,пре 1̂ ине ил§ӗ-ил-ьех прикатӑ. 
Пал)ука та кӗпепе шаравар лекрӗ. Савӑннипе Па- 
Л)ук преми илсенех килне ■ьупрӗ.

— Ҫурӑм, ҫурӑм!...—ҫухӑр^ьӗ вӑл хӑрах ури 
алӑкран кӗрсенех.

— Мӗҫкер ҫурӑн, кӗпе ҫурӑним?—тер |, арӑмӗ 
тӗлӗннипе.

^— Кӗпе сана. Хам ҫин-ьи намӑса (кахаллӑха) ҫу- 
рӑм. Утарнӗкле ӗҫленӗшӗн кӗпе шаравар пилле- 
рӗҫ. Еп те утарнӗк ха^ь. Вили^ь^ьенех утарнӗк 
пулма сӑмах патӑм. Еҫрен мӗскер хӑрасси пур. 
Хытӑрах ыталаса илмелле ӗҫе. Акӑ ҫапла... арӑм- 

• не хытӑ пӑ§ӑртарӗ Пал)ук. Вениамин Туртуш.

Камне ас.ту
Ӗнтӗ мӗн калаҫас, вулаканӑм та, мӗн сӑмахлас... 

Пулаҫ вӗт тӗн§ере пурӑнмах тесе пурнакан етем- 
сем... Калӑпӑр ак пӗр пуҫлӑх. Ун арӑмӗ ҫӗлекелесе 
панӑ кӑсйинье ҫавра пи-ье-ьӗ пур та, мӑйӗ ҫин-ье 
пӗрӗн—кайӑн ларса ҫӳрекен ҫӳҫлӗ, йе ш акла пуҫӗ 
пур. Ҫӑварӗ те пур унӑн, талӑкра пӗр-ик хуг^ьен 
калаҫма (кӑмӑлӗ ҫавӑрӑнсан) •ьӗлхи те пур. ^

Каҫарӑр, вулакансем! Кунта епӗ калавӑмри керо- 
йа малтанах сирӗнпе паллаш тарма асӑрхаймар.ӑм. 
Ман пайанхи паллӑ керой вӑл—Аслӑ Ҫӗрпӳ йалӗн- 
•ЬИ (Патӑрйел районӗ) уьиттӗл М урсаккайӗв пулат. 
Хурлануллӑ ҫын вӑл. Вӑл кунӗпе Ҫӗрпӳ тӑрӑх 
ланккаса ҫӳренӗ хыҫҫӑн ывӑннӑ ҫин^ьен кӑштах 
ура-алла ҫемҫетесшӗн пулнӑ. Ҫавӑнпа та ывӑннине 
пӗлмесӗрех сӗтел хущшкне тайӑнса кӑранташ илет 
те, шур хута тӗрлеме пикӗнет (ҫырма пӗлет вӑл!) 
Тӗрлесе пӗтерсен хуьӗ ҫине пӑхса краматтӗкла йӑ- 
нӑшсене тӳрлетет те, пӗр „нева.Ънӑйа“ лавккана 
Ьуптара-г. Лавккари ,]ҫук“ йагглӑ таварӗсене су- 
таймасӑр кунӗпе сӗнксе тӑракан копператтӑрӑн 
ҫывӑрас килнипе хупӑна пуҫланӑ куҫ хупанкийӗсем 
ку хута вуласаа тӑруках ал-ьӑраса лар-ьӗҫ.

„Савинӑв Алекҫей, санра ерех пур хута 
параканран ерех парса йар памасан ӳркенсен 
ревкомиҫҫи камне асту 13 УП-32 ҫ. Мурсака- 
йӗв“

— Мӗнле йапала ку! Ерех пӗтнӗ тӗлнех кил-ьӗ. 
Памалаььӗ,. конешнӑ .. хӑй, как калас, хамӑр ҫын. 
Аньах ерехӗм ҫук. Ӑҫтан та пулсан ханша та пу- 
лин тупса ӗҫтер ӗнтӗ,—тесе ӑсатрӗ „нева.ънӑйа" 
копператтӑр.

Ну7 и тарӑхрӗ вара пирӗн ревкомиҫҫи пуҫлӑхӗ 
Мурсакайӗв. Ҫавӑнтах хӑйин коҫтумне •ьӑр 'ьар 
ҫурса тӑкса Шӑхасан кӳллине пӑрахас патнех ҫит- 
рӗ. Тарӑхрӗ акӑш-макӑш. Вӑл тарӑхнин-ьен хӑраса 
ҫтена ҫумӗн^ьи саркӑм-шупка тӗсевлӗн йалтӑртатса 
■гӑракан ҫ р ӑ м л ӑ  таракансем те, тапӑра кайакан 
ӑшӑрханнӑ сурӑхсен йевӗрлӗ кӗпӗрленсе кӑмака 
хыҫне тарса пытаньӗҫ. Сӑрӑлтатса вӗҫекен шӑна- 
сем те хӗлӗх манерлӗ урисемпе сӑмсисеньен тапса 
хӑварьӗҫ ӑна.

Кун пек тарӑхӑва куньула ҫитсе те икӗ хутьен 
ан^ьах курнӑ,—пӗрре „некрамӑтнӑйсене" вӗрентсе 
тинкеленнӗ ьух, тепре ха.ь (ҫ^нсем хӗрсе тыр-пур

пуҫтарса кӗртме хатӗрленнӗ ьух)- Вара тарӑхмасӑр. 
Емӗтленнӗ ӗмӗте ӗҫпе пурнӑҫлаймасассӑн сысна та, 
йе -каьака' та тарӑхӗ (вӗсене ҫӗрулми, йе купӑста 
пахьиньен пӗр - сӑлтавсӑр хӑваласа кӑларсассӑн). 
М урсаккайӗв та ҫ авах .. ҫавсен йевӗрлех вӑл та- 
рӑхнӑ. Аньах кунта вӑл мӗнле кӑна тарӑхни ҫин- 
Ьен пӗтӗмӗшпех каламӑпӑр. Вӑл ун ҫиньен хӑй 
„спетсиа.ьнӑ“ ыйту лартса сутра каласа парасшӑн. 
Сут умӗнье... Пӗтӗм ӗҫхалӑхӗ умӗнье ответлӑ сӑ- 
махпа вӑркаштарса каласа парасшӑн ӑмсанат.

Митга Петӗрӗ.

Кӗске йумах.
Манӑя йумахӑм ^акӑн пек. Аслӑпатӑрйел райо- 

нӗнье Кивӗ Ахпӳрт йатлӑ йал пур, тет. Ҫакӑ йалта 
пушарсемпе кӗр< шекенсен ушкӑнӗ пур, те’1'. Ҫакӑ 
ушкӑн халӑхран кал ҫумне акмалли ҫӗр илнӗ, тет. 
Унӑн ҫине сӗлӗ акнӑ, тет. Сӗлли калама ҫук аван 
ӳссе ҫигӗннӗ, те-г, Ӑна пӗтӗм етем ӑмсанса тӑнӑ, 
тет. Етемсем аньах мар, пӗтӗм каьака сурӑхсем 
ӑмсаннӑ, тет. Вӗсем вара кашни кунах ҫав сӗлле 
ыталаса, ьуп туса, вӑйӑ вы ьаса кун иртернӗ, тет. 
Хӑш-хӑш ■ьухне ҫӗр каҫнисем те пулнӑ, тет. Вӗ- 
сене ҫак сӗлӗпе вӑйӑ вы ьаса ашкӑннӑшӗн никам 
та пӗр пуслӑх сӑмах вакла.ман, тет. Унтан вырма 
вӑхӑт ҫитнӗ, тет. Пӗтӗм етем, ватти-вӗтти мӗ- 
нӗпе хнре вкрма кайнӑ, тет,

Ҫак вӑхӑтра, ҫу каҫиььен каьака-сурӑхсем туй 
тунӑ ана ҫине пӗр ҫын ҫурла ҫакса пынӑ, тет. 

'Пынӑ тет те, куҫӗ-пуҫӗ веҫех тухсз ӳкнӗ, тет. 
Мӗлке пек вӑрӑм ҫӳҫӗ шӑрт пек тӑрса кайнӑ, тет. 
Т)ӗри шартах ҫурӑлса кайнӑ,.тет. Унӑн куҫӗ умӗн- 
Ьи ани ҫинье пӗр шит-сӗлӗ те пулман, тет. Хуп- 
хура ҫӗр аньах курӑннӑ, тет. Вара ҫак ҫын ни- 
кам та ан куртӑр тесе, анкарти хыҫӗпе тӗкп ек  вӗҫ- 
тернӗ, тет. Вӑл ҫын ьисти пушарсемпе кӗрешекен 
ушкӑнӑн пуҫлӑхӗ пекех пулнӑ, тет. Халӗ вӑл ҫын- 
на^сӗлле пӑхманшӑн вирлӗ отве^т тыттармалла, тет.

Йумахӑм вӗҫленьӗ, ӗҫне ревкомиҫҫи вӗҫлетӗр.
Елуш Теветкел.



'Ьей ӗҫсе тарланӑ хыҫҫӑн шк'ул умӗньи кры.ьт- 
сан карлӗкӗ ҫинт,е тайӑнса, хаҫат хуьӗпе ьӗркен- 
се ҫӑвар. хупӑльийӗсен 'хушшине хӗстерӗннӗ ьы- 
карккиньен ункӑн ункӑн йӑсӑрланса тухакан кӑвак 
тӗслевлӗ тӗтӗме мӑкӑрлантарса тӑнӑ шкулӑн пуҫ- 
лӑхӗ—Кӗркури Кӗпӗрйанььӑ.

_^Иал хушши лӑпкӑ. 'Те урампа никам та иртсе 
ҫӳременрен, ахал> ьух  кайри урисен хушшине хӳ- 
рисене хӗстерсе „хамлатса“ вӗрекен йытӑсен сас- 
сийӗсем те пайан илтӗнмеҫҫӗ. Калӑн—йытӑсем 
отпӑскра, йе тен кану тӑваҫҫӗ тейӗк./

— Ы ранлӑ-тепӗркунлӑ ирсенье ҫӗнӗ вӗренӳ ҫул> 
не кӗретпӗр. Аньах ҫак пахьана кӑштах. тирпей- 
лемелле пулат пу^ь-ха унььен.... ытла та йал кул- 
лине йула пуҫланӑ ку пахьамӑр, тесе пӑхса ильӗ 
Кӗпӗрйанььӑ хӑй >умӗнье тӑсӑлса выртакан тӗрлӗ 
ҫимӗҫлӗ р к у л  пахьийӗ ҫине.—Йухӑнтарнӑ мӗн... 
хам кайнӑранпа йапӑх хуҫасӑрлӑнса ларнӑ ку пах- 
ьа. Мур аьисене каласа та хӑварнӑ... итлемен вӗт. 
Ав кӗрсе кайнӑ ӗнтӗ... никамран та расрешшени 
илмен вӗт ҫав, тесе ьы лайььен  тинкерсе пӑхса тӑ- 
Ь§ купӑста йӑранӗсен хушшинье тӗлленсе ҫывӑр- 
нӑ ҫӗртен сиксе-тӑрса йулхавлӑн анасланӑ май, 
каркаланса тӑракан 77 санттиметтӑр^тӑршшӗ авӑн- 
Ьӑк мӑйракаллӑ ула каьака ҫине.—Ӗнтӗ вӑл каьа- 
ка_... ну калӑпӑр, мӗн ӑ р а н ак ан  ҫын, то йеҫ, вы- 
.ьӑх вӑл. К аьзка айӑплӑ мар ку ^ҫре. Вӑл кӗтӳре 
те ӗретлӗн хӳтшӑнса ҫӳремест. Сурӑхсем ӑна йу- 
ратмаҫҫӗ. Вара ирӗксӗрех кунта килсе кӗмелле 
пулнӑ унӑн ыйтмасӑрах килсе кӗнӗ вӑл ҫавӑнпа 
та... выртни ҫиньен каласан ӗнтӗ ахалех ӑнлан- 
малла ӗнтӗ, ывӑннӑран вӑл выртнӑ. Купӑста пуҫӗ- 
сем шуЛтра. Конешнӑ, вӗсене ҫисе ывӑнмашкӑн 
меслет пур.

’̂5ы карккине Кӗркури Кӗпӗрйанььӑ вӗрҫӗнӗрен 
Ьзркаса мӑкӑрлантармӑ пуҫларӗ.—Ҫав мӗскерши 
татй... к а м ш и т е с е  куҫӗсене илӗнми тӗлӗттерьӗ, 
ҫӗрулми йӑранӗсем ^хушшинье темӗскерсем йӑ- 
шӑлтатса,_ хӗвел пайӑркийӗн ҫутти ӳкнине ҫурӑмӗ- 
сем йӑлкӑшса выртнине курсан:—Е-е-е... ҫӑвӑрӗ- 
сем иккен. Ҫӑвӑрӗсем амӑшне ӗмеҫҫӗ. Сысна ӗнтӗ 
вӑл.

... Ав, унта хӑйар йӑранӗсем. Вӗсен йӑранӗ те 
Ьӗрьунсемсӗр илемлӗн курӑнса выртма пултарай- 
м ӗььӗ вӑл,—латнӑ ьӑх  ь^пӗсем унта уткаланӑ май, 
^ ш ӗл тетсе  йурласа ҫӳреҫҫӗ—савӑннӑ, снаььзт. 
Иеплеха кунта килме пултарнӑ вӗсем... Та-а-а, терӗ 
Кӗпӗрйанььӑ,—инкупаттӑрпа тухӑннӑ ьӗпӗсем мар 
мӗн вӗсем,—амӑшӗ пур. Амӑшӗ йертсе килнӗ имӗш 

ҫийеҫҫӗ хӑйара. Тӑрансассӑн, 
йе йӑлӑхсассӑн тен хӑйсемех тухса кайӗҫ. Хурал- 
ҫӑсем аван... аван сыхлаҫҫӗ пахьана. Ерттелпех... 
ҫемйисемпех ӳркенмесӗр килнӗ. К аьзка ҫех пӗь- 
Ьен мӗн, ну вӑл ҫӑвӑрӗсемшӗн йӗрекен йапала мар, 
хайне тӑранса пултӑр, терӗ те Кӗркури Кӗпӗр- 
йаньбӑ, ҫавӑнтах (^ӳлхавлӑн тӗкӗрӗлсе аньӗ. Рара 
хевелӗн ӑшшипе витӗнсе лӑпкӑн ҫывӑрса кайре.

Ман калавӑм ҫырӑнса пӗтрӗ. М алалла каласа 
ҫырӑнас сӑмаха йулташ колхоҫнӗке паратӑп;—та- 
вай кала...

— Та-а...^ вӑл ьӑн  ьӑнласах ҫапла пулнӑ,—тесе 
сухалне шӑлкаласа илнӗ ҫемӗн сӑмахне пуҫласа 
йаьӗ колхоҫнӗк.—Ку ӗҫ иртнӗ ҫулла пирӗн йалта 
пулса иртнӗ. Ну и кахаллӑх пысӑк таььӗ  ӗнтӗ пи- 
рӗн Кӗркури Кӗпӗрйанььӑн... Ла>нӑ ха^ь аьисем, 
пионерӗсем тӑрӑшуллӑн ӗҫлетьӗҫ. Вӑл канӑҫ вӑхӑ- 
тӗнь.е уйрй кӑтартуллӑ кектарӗ, вӗренекенӗсем 
пулман пулсан ҫаплипех йухӑнса пӗтсе ҫухалмал- 
лаьӗ. 'Ӑна нимӗн те мар... ҫапах тирпейлӗн пуҫ- 
таркаласа кӗьӗҫ. А, пахьийӗ вара—шкулӑн пахьи- 
йӗ ҫу каҫаььен  вы.ьӑх-ьӗрлӗх хурри пулса, йурлӑ 
йухӑньзклӑ ҫанталӑк патнелле ҫитмесӗр те тир- 
пейлӗ куна кураймарӗ.

— Ҫапах йур айне хӑварман мӗн...
— Хӑварман... каламастӑп йур айне йулнӑ тесе... 

а, пӗлетӗниха мӗн пулнӑ хӗлле.
— Хӗлле,хӗллех пулнӑ пу.ь ӗнтӗ... йур ҫунӑ пу.ь—

р т т ӑ  ҫзв... йур ҫ р ӑ .  Кӗпӗрйаньӑсем йур 
ҫӑвас умӗн пухкаласа илнӗ пахьа ҫимӗҫӗсене шку- 
лӑн тӗп сакайне хунӑ пулнӑ. Вӑл кахалне пула 
пирӗн вӗренекен аьсемӗрсем те март уйӑхсӑр вӗ- 
ри апат ҫиме тивӗҫлӗ пу-лаймарӗҫ. Пирӗн йалсо- 
вет пуҫлӑхӗ те ҫавнашкал пулнипе, вӑл та ку ӗҫ- 
пе ^ӑрӑш са  ӗҫлемен.

Йӗркипех каласа пырат колхоҫнӗк. Кӗпӗрйань 
,караул ‘ кӑшкӑрни ҫиньен те ьарӑнса тӑьӗ.

_М_арт уйӑхӗнье вӗри апат орканисатсилес умӗн 
Кӗпӗрйань шкул тӗпсакайӗньи ӗҫми ҫимисене кӗр- 
се пӑхма пикеннӗ пулнӑ. Аньах кӗрсе кайсавах 
„тамӑк кӑш кӑрса“ краву.. ул. ..латакан Кӗпӗрйань- 
Ьӑмӑра в_ӗренекенӗсем аран-аран сӗтӗрсе кӑларса, 
„пӳкле вилӗмрен" ҫӑлса хӑвараҫҫӗ. Иӗпе сапаллӑ 
ҫанталӑкра пуҫтарса кӗрткеленӗ пахьа ҫимӗҫӗ йӑл- 
тах ҫӗрсе йейӗлсе кайнӑ пулнӑ. Йейӗлсе кайнӑ 
пулнӑ та, вӗсен.ӑш не аннӑ анманах пирӗн Кӗпӗр- 
йанььӑ йанах шӑмми таран путса ларнӑ.

...Акӑ сана... куртӑни, ӗҫе вӑхӑтра хастарлӑн пи- 
кенсе туманни мӗн кӑтартат,—тет сухал колхоҫ- 
нӗк.—Кӑҫал апла мар ӗнтӗ. Кӗпӗрйанььӑ туйса 
ильӗ ӗҫ йӗркийӗ мӗнле иккенне... хал> пӗлет.

— Ха^ь туйса ильӗ иккен апла.
— Туймасӑр... выкӑвӑр темне те туйтарӗ... ҫит- 

меннине кӗлеткине тимӗр шапа йевӗрлӗ туса хаҫа- 
та пиьетлесе кӑларьӗҫ. А, ха.ь Кӗркури Кӗпӗрйань- 
ЬЗ хыҫне вут хыпнӑ тейӗн. Хз.ь вӗренекенсемпе 
пӗрле ӗҫлесе ӑшӑ путвал хатӗрлесе хуьӗҫ, кӑҫал 
пахьа ҫимӗҫсене унта усраҫҫӗ ӗнтӗ. Каьакасем 
сыснасем кӗрсе ҫывӑрма мар—пахьа патне ха.ть 
пырса та шӑршламаҫҫӗ, йӗри-таврах илемӗн кар- 
■ҫаланса ҫавӑрьӗҫ- Ӗненмесессӗн,—пырса пӑхмаш- 
кӑн та пултаратӑр... Ҫапла вӑл тирпейлӗх. Аха.Ь' 
тен мар пирӗн колхос тирпейлӗхӗшӗн, тата ӗҫӗн 
тухӑҫлӑхӗшӗн^ хастарлансах кӗрешет. ^

М итт! Пвтбрв,



Хура сӑнсене хӗрлӗ сӑнӑпа, хӗрлӗ сӑнсене—хӗрлӗ йалавпа- 
Прорыва кӗрсе ӳкнӗ.

к м х о сӗ  „Хӗлхем* (Ш ӑмӑршӑ ранонӗ) 
пухса„ кӗрес камппания-Бе тимӗр шапа

Патирек 
тырпул пух
утӑмӗпе утат. Ӗҫ тистсиплини наБзр пирки кол. 
хоҫнӗксем нумайӗшӗ ӗҫе тухмаҫҫӗ. ТӑккаланБӑкпа 
кӗреш естӗл ӗш п е нимӗн те тумаст.

Сотсиалисӑм ҫектӑрӗ 
Патирекри ,Хӗлхем“,
Хӑҫан санӑн ьи п ер  тӑрӗҫ 
Сотсиалисӑмлӑ ӗҫсем.
Ӗҫ вӑйсене вырна лартман,
Колхоҫнӗксем ӗҫрен йухаҫҫӗ,
Машшинсене те йусатман,
Тырпулсем пӗрмай йухаҫҫӗ.
Ак мӗншӗн санӑн ӗҫӳсем 
Прорывалла кӗрсе ӳкеҫҫӗ.
Прорывӑн тӗксӗм сӑнӗсем
Сан „Хӗлхем“ на п аь  сӳнтереҫҫӗ.

Плана вӑхӑт^енех тултарнӑ.
ВӑрманкассинБИ Марҫҫелски йа^ӗпе тӑракан кол- 
хос (Шупашкар районӗ) прикатӑри ӗҫ вӑйӗсене 
тӗрӗс лартса, сотсиалисӑмлӑ ӑмӑртупа утарниБ- 
■Бӗствӑна сарса йарса, ыргша, плавпа 10 кунта 
вырса кӗмелде пулнӑ'пулсан 7 кунта пухса кӗнӗ.

Сотсиалисӑм ҫектӑрӗн 
Сотсиалисӑмлӑ ӗҫсем 
Ҫапла тусан ҫӳле тӑрӗҫ 
Ҫӗршывӑн ӳсӗмсем.
Ӗҫ вӑйсене тӗрӗс лартса 
м.мӑртупа хӗрсе,
Хирӗҫле плансем парса 
Гухатпӑр ҫӗнтерсе.

Кӗтсе лараҫҫӗ.

По^ьшевикла ӗҫлеҫҫӗ.
* КивҫурткассннБИ (Шупашкар районӗ) комсомоа 

йа-ББейки хӗрлӗ опос орканисатсиленӗ, йалхуҫалӑл 
иалокне пухассишӗн, тыррв кӗске вӑхӑтра вырсх 
пӗтерессишӗн кӗрешет.

Парттрн ■ьӑн пулӑшаканӗ.
Комсомол пула'г вӑл.
Ӗҫре по.ъшсвикла тӑваканӗ 
Прорывшӑн вутлӑ тӑвӑл.
Ак вӗсем опос хатӗрлеҫҫӗ,
Йалхуҫалӑх налокӗ пухаҫҫӗ,
Тырпула срукьенех пӗтереҫҫӗ.

Вӑхӑт пулман.
■^ӑвашохотрыпаксойусӑи 1000 кролӗк усрамаллэ, 
137 ҫеҫ усраҫҫӗ. Ма усрамастӑр теоен вӑхӑт ҫук, 
теҫҫӗ.

—Ма усрамасгӑр?
—Вӑхӑт ҫук.
—Мӗн туса лараттӑр 
Ку ■ьух?
1000 кролӗк к-ирлӗ, 
137 ҫеҫ.
Ҫакӑншӑн сире 
Пӗҫертмелле ҫеҫ. Торонви.

Ененмест
Ш упашкар районӗн^Бе шкулсене йусас ӗҫ йапӑх пырат

Утӑ хатӗрлес ӗҫ калама ҫук йапӑх пырат. Ийу- 
лӗн 31-мӗшӗ тӗлне план 7,2% ҫеҫ тулнӑ. Сакот- 
ҫерно, Сойусспирт, Сакотскот, Сакотко1{, ӗҫ хӑй 
тӗлӗн пулса пырассине кӗтеӗ лараҫҫӗ.

'ватӑ пуҫлӑх сакотлаҫҫӗ 
'ӗлӗрсе пӑхса лараҫҫӗ,
-Мӗншӗн утӑ пухӑн.маст
)пос килни курӑнмаст? I
1ухӑнмаст ҫав, курӑнмас^г,
Ааҫтӗрла кӗтсе лараттӑр.
‘олхоссем утӑ пухма 
'.амӑр^х тавай тытнатпӑр.

Нимӗн те пулмаст.
„Сталинтсы" колхосра (Ҫӗрпӳ районӗ) ко.мсокол 
йа-Б^Бейки ҫекреттарӗ Порфирйӗв пухуран тарат. 
"Ьлен кӗнеки улӑштарас тӗлӗшпе нинӗн те тумаст, 
вӑл ӗҫе тырпул пухса кӗрес ӗҫпе ҫыхӑнтармаст.

)арттин ■ьӑн пулӑшаканӗ 
1омсомолӗс пулмалла.
1ҫрен пӑрахса тараканӗ,
'ана мӗнха тумалла.
1илет улӑштарас 'ьух 
)у тарса ҫӳретӗн.
1с комунис пулас ҫук. • “
1ӑвӑн питнах кӗҫҫе ҫӗлетӗн.

—  Аьасем, пирбн шкула ыран ремонт тума пуҫ- 
лаҫҫӗ.

—  Ӗненместӗп. Йур ҫума пуҫламасӑр пулакан 
мар вӑл.



Алӑсӑр — урасӑр...
^Хӑй каланӑ тӑрӑх, йараплан ҫиньен ӳксе аман- 

нӑ вӑл. Ҫавӑнпа та уксах, ь зл ах—алӑсӑр—урасӑр. 
Сылтӑм алли вырӑнӗнье ҫанӑ ҫех ҫакӑнса лант,ӑр- 
татса ҫӳрет. Урисем иккӗшӗ те пур, аньах сула- 
хай ури ҫине вӑл пусаймаст,~„ҫӳлтен хытӑ лаь- 
латса персе аннипе“ пӗҫ тӗпӗньи мӑн шӑммисем 
ш ӗкӗльенсе ларнӑ имӗш.

Вӑл хапхаран пырса кӗнӗ ьухне Васса инкепе 
ывэлӗ шӑналӑк сарнӑ айтур .ҫине тырӑ тийесе 
тӑнӑ.

— Пӑртак параймӑр-фи хӗрхен се..
— Пар, Петӗр, пар,—терӗ Васса инке. Петӗр 

пӳртне ьупса кӗрсе капӑртма илсе тухсӑ пат,ӗ.
— Аҫта^..армана кайма хатӗрленнӗ пу.ъ’'^ есӗр,— 

тесе капӑртмана кавленӗ май, сӑмаха пуҫласа 
йаьӗ алӑсӑр урасӑр.

— Армана мар,— пасар пайан...ҫавӑнта сутма 
илсе тухас тетпӗр.

— Вӑрттӑн сутатӑр пугь ҫав ӗ н т ӗ ..
— Мӗншӗн... Колхос пасарӗ вӗт ха.ъ- Епӗр кӑна 

мар—пур ьленсем те пӗрле орканисатсиленсе ту- 
хатпӑр ,--тет Васса инке,‘.— Ҫпеку.ъантсем ӗмӗтсӗр- 
ленсе хӑпартса йанӑ тавар хакӗсене лаьӑрах ху- 
ҫӑнкӑлантартӑмӑрха иртнӗ пасарсенье...

— ̂ Пулӗ, пулӗ...ан-ьах ан ман есӗ, тӑхлаьӑм,—тет 
алӑсӑр-урасӑр,—лайӑх асӑр-ха. Ҫак йапала вӑл ыр- 
ра мар. Есӗр ҫын хыҫҫӑн кайатӑр.

— Вара епӗр'ытлаш ш ине ҫех сутатпӑрҫке,—тет 
инке.

— Ҫапла...ҫапла вӑл—ӑна пӗлетӗп.
...Хӑй салтакра нушаланса ҫӳренксене те йӗрки- 

пех каласа паьӗ алӑсӑр урасӑр мӗскӗн ҫын. Вара 
Васса инке хӗрхеньӗ, хӗрхенсех ӗненьӗ ӑна.

Вара йеплеха ӗненмӗн... Хӑйин савнӑ мӑшӑрӗ 
Ҫинахви те ҫав вӑрҫӑрах ҫухалнӑ вӗт—краштӑн 
вӑрҫинье. Тен кам кам пӗлет— Ҫинахви те ҫак ҫын 
йевӗрлех асаплӑ хӗн-хур тӳссе ҫӳренӗ пулӗ.

Колхос сутуилӳ ҫиньен пайанхи пуху ӗнтӗ виҫ- 
ҫӗмӗш сехет калаҫат:

— Хамӑра хамӑр раскулаььӑт тӑватпӑр вӗт...
Нихӑш сӑмахне тавҫӑрса илсе, нихӑшин тупсӑм-

не те тупма ҫук.
Пуху кӗрлет... Калаҫат ҫӑварӗ халӑхӑн. Претҫе- 

таттӗл ӑнлантарса ӗлкереймест... Ӑнланма кйлӗш- 
меҫҫӗ.

...Ва^ьукпа Ҫтаппан комсомолӗссем алӑкран кил- 
се кӗнӗ 'ьухне те халӑх ҫавӑн йевӗрлех кӗрлесе 
тӑнӑ:

— Тинех выҫӑ йулатпӑр иккен...
— Иулатпӑр, ӗнтӗ йулатпӑр,—тет кӗтесре лара- 

рсн Васса инке те.
— Йулашки ҫӗрулмине, йулашки тырра сутрӑм 

вӗт епӗ. .
— Йулашки мар пӳ.ьха та...
— Мӗн анкӑминкӗленсе лӑркаса ларан ес—тесе 

■Ьышрӗ  ̂ пӗри хӑй ҫумӗньи сухала:—Йулашки теме- 
сӗр... Йулашкн тес пула'г ӑна кун пек^ьух.

— Мана сӑмах парӑрха!—ыйтрӗ Ҫтаппан:—Йул- 
таш колхоҫнӗксем, ӗҫхрес^ьенӗсем. Кунтаепир мар... 
Ҫак пайанхи пухура пирӗн ьӗлхе ыар, кулакӑн 
ьӗлхи йейкеленсе сӑмаха пӗр такӑнми куньалат. 
Ҫав ьӗлхенӗн сийенлӗ тымарне пайан пирӗн ком- 
сомолӗссем тупса, хӗрхенӳсӗр тӑпӑлтарса тӑкрӗҫ^

Калаҫакан Ҫтеппан ҫине куҫӗсене илӗнми тӗл-

леттерсе тӑра'г халӑх.
— Ҫавӑн патӗнье пурӑннӑ-и вӑл? Ҫавӑн патӗн 

ье-и ...—тӗлӗнсе кӗрлесе ильӗҫ харӑссӑн темиҫ! 
сасӑ,—Ҫтзппаи алӑсӑр-урасӑр ҫынна ҫпекку.ьан' 
Мирун патӗнье муньа^ кӗнӗ ҫӗртрен тытрӑмӑр -  
тесе йевитленӗ хыҫҫӑн.

— мари вара, уксах та мари...
— Ӗненмесен кайса пӑхмашкӑн пултаратӑр.. 

Ха^ь йалсовет кӗнтселерӗнье—М ирунпала иккӗшн! 
те } нта илсе пытӑмӑр.

— Еккей!—тесе лаьлаттарса сурса хуьӗ, сӗте,| 
патӗньех ларакан Йехрем старик.-—Ман карьӑк: 
йӑлтах вӗт хӑратса сехӗрлентернӗ.

— Вӑл мана мӗн амакӗ кӑна каласа хӑратмар: 
пу-Ь.—тет Васса инке.

— Вӑттак... ӗнен ӑна ..
— Ҫапла ҫав пире шӑхӑртаҫ...

„Алӑсӑр-урасӑр“ танкӑлтатса ҫӳренӗ етем, ик( 
ҫул кайалла хӑйсея йалӗньен хӑваласа йанӑ кула 
кӑн ывӑлӗ иккенне—милитси топрос туса пӗтерш 
хыҫҫӑн уҫҫӑнах пӗлме пулнӑ. Кунта килсен вӑ; 
ҫпекку.ьатси ӗҫне йуратса ьунне пилленнӗ Миру! 
патӗнье ерне ытларах хваттерленсе пурӑннӑ. Ал 
ли те, ури те тӗп-тӗрӗсех пулнӑ унӑн. Нимӗнлҫ 
краштӑн вӑрҫинье те, нимӗнле йараплан ҫиньег 
те лаьлатса ӳксе аманма пултарайман вӑл, мӗншӗг 
тесен краштӑн вӑрҫи вӑхӑтӗнье вӑл ҫыртма йӗмпс 
Ьупса ҫӑвар хупӑльийӗсенурлӑ манка йухтарсаҫӳ- 
рениунӑн мӗтриььӗски спрӑвкиурлӑта аванпалӑра'! 
Пайанхи пасарта йӗркешерӗн ларӑнса тухнӑ тӗрлӗ 
ӗҫме-ҫимеллӗ колхосӑн лагккисем ӑна аньах,—ув 
картине керсе пӗр кӗвӗпе ташлакан Мирунсенӗ» 
ӗмӗьӗсене те халавлӑн ҫӗклентерсе ӑмсануллӑн 
хавхалантарма пу^тараймаст. Вӗсен ҫулӗ кивӗ— 
ҫӗтӗлнӗ ҫул. Вӑл ҫӳл ҫине епӗр кранит сарса, ун 
тӑрӑх пурнӑҫӑн ҫӗнтерӳллӗ йухӑмне ҫӳлӗрен ҫӳлӗ 
хӑвӑртлӑхсемпеле шӑвӑнтарса пыратпӑр.

— Ҫ ӳретьӗр ӗнтӗ... антӑраш ьӑр мӗн асӗсене 
килнине. Л арьӑр ӑҫта кирлӗ вырӑнта...тесе шакӑл- 
татса калаҫса пынӑ Васса инкепе ывӑлӗ шыналлӑ 
урапа ҫинье. Пасара кайаҫҫӗ вӗсем. Вӗсен ҫийӗн- 
ье  вӗр ҫӗнӗ халат, пиншак вӗр ҫӗнӗ... сарӑ ҫӗнӗ 
шиплет, путтинкка урисенье. Вӑл йатуллӑ йапа- 
ласене пурне те хӑйсен йалхуҫаллӑх протуксийӗ- 
сене сутнӑ укҫапа копператтивран илнӗ.

Митта Петӗрӗ.

Антранӑ йенне
Ишекри -иомсомолӗссей (Патӑрйел рай.) ҫирӗмрен— 

вунулттӑшӗ хуҫалӑхпа политтӗк камппанийӗсене ирттернӗ 
ҫӗрте ут*рлӑ ӗҫлес вырӑнне . ,о |к о ‘ вӑйипе ашкӑнса 
ирттереҫҫӗ.

— Хлихвун! Е, Хлихвун! Каллех ҫирӗм пӗр 
вы-ьарӑн пулӗ ӗнтӗ... Ҫавӑн пек туйӑна!.

— Ҫук ҫав... Ҫирӗм пӗр вы^ьанӑ пулсан пулатьӗ 
те... Ҫирӗм иккӗ пулни хупларӗ, шеремет!..

Сайтсӗв М. А.



Щ г х  ӑмЗртӑвӗ.
Мирун муьи прикатӑ пуҫлӑхӗ. Пӗлтӗр аньах 

,:ут вӗреннӗ пулин те тем те вуласа кӑтартӗ.— 
|.1ан куҫ ьзс  шывланат-хе, вӑйсӑр пули мур, ит- 
;есшӗн мар. Ҫак М акара темиҫе те каларӑм пит 
1[ӑн ҫынсен пекки куҫлӑх тупса пар тесе, пулта-- 
^аймаст,—тесе хирӗҫ тӑьӗ  М акарпа Васси инке 
н патне пынӑ ьух  хаҫатне аллине кӑмтарса айак 
а илсе кайса пӑхса.
— Васси, на ҫакна вуласа пӑх. Пӗлтӗр хут вӗ- 

еннӗ ьух таках манпа ват ҫынпа ӑмӑртаттӑнььӗ. 
ша та кирлӗ ку. Ну, Васси, сана ӑмӑртува ьӗ- 
етӗп.
— Есӗ пӗрре те ват ҫын пек мар, ҫаплах ӑмӑр- 

ш тетни?
— Е-е, епӗ вати? Ара пӗлтӗр ант,ах шкул вӗрен- 
:м пулат те... Пӗлтӗр шкула кайнӑ ьух ҫиььӗре 
;лнӑ пулӗ,—терӗ те, Мирун муьи, аньах ҫывӑрса 
шӑ пек куҫне мӑш мӑш вы.ьатса ильӗ кулкаласа..
— Мӗнпе ӑмӑртатӑн?
— Калама ҫук вашнӑ ӗҫпе.
— Ну, пӗл?
— Вашнӑ ӗҫ. Ҫӗрулми кӑларасси? Авӑн ҫапасси? 
ырӑ патшалӑха парасси?-..
Ӗҫсене каласа кайрӗ Васси, Мирун муьи „вӑл 
1р“, „патнех пытӑн“, „пӗлен-пӗлен“, „пулмарӗ“,— 
се кӑшкӑркаласа кӑна ларат. Сайра хутран: ай- 
! ҫавна пӗлместӗн, ӑмӑртимарӑн манпа. Тырӑпулӑ 
гҫтарассинье ь ч  кирли мӗн?*—тесе кулкаласа 
1бт. Хӑй те вуласа ҫӗн йапаласем пӗлме пултар- 
1ньен тӗлӗнсе савӑнса илет.
— Кала, ват ҫын ҫапла калаҫати? Кала?—пӗлес 
1лсе кайрӗ Вассин
— Ей, Васси, ьипер йумахла! Епӗ ватӑ пулсан 
I ман ьӗре ҫамрӑк. Ӑҫтан пӗлен тен ман ьӗре 
пҫӗ ҫулхи аьан пек ҫамрӑк,—кульӗ хаҫатнетатах 
;;са пӑхкаласа Мирун муьи.

-  ьӗре... апла сан ватти те сухалу аньах
ьӗрӳ ҫамрӑк, ӳпкӳ-пӗверӳ...

— Ӑкӑ пӑх мӗн. „Тырӑ-пулӑ пуҫтарас ӗҫре тӗп 
итаь—тӑккаланьӑксемпе кӗрешесси пулса тӑрат*— 
1/ласа тухрӗ Васси.
— Кунта мӗнпе ӑмӑртас тетӗн ара, Мирун Му- 
ӑ? Мӗн пӗрьӗн пуҫтарас теместни?
— Тӗрӗс! Пӗрьӗш ӗн, пуьахшӑн кӗрешес пулат. 

-н йултӑр пол)шевиксен уйне пӗрьӗ, пуьах.

Пуху та пухӑнса ҫитрӗ.
— Претҫетзтле пайан хам каласа тутартӑм пуху. 

1остановлени вуларӑмӑр пайан. Пӗлтӗр те ана 
пне вӑраха йарса ӗҫленӗ пирки хӗп хӗрлӗ йульӗ'

Ниььаво, ниььаво. Пӑхха Томликассем ак- 
*:асӑр вырса илеҫҫӗ.

— Ан калаҫкаласа тӑр, Йӑван. Есӗ ху та ҫум 
1ф ӑк , вӗлтренпе пӗрех. Аха.ьтен мар сана Вӗлтрен 
1ӑванӗ тенӗ,— йӗке вӗҫӗ пек шӗвӗр сӑмсине вы- 
.аткаласа ильӗ Ваҫлей.

— Арпашкаласа тӑмалли ҫук. Епӗ сире, пур 
1рикатӑсене, пуьах ӑмӑртӑвне ьӗнетӗп.

Пуьах ӑмӑртӑвӗ тесен тӗлӗннипе хӑшӗ ним ка- 
лма пӗлмерӗҫ. Халиьҫен пулман йапала. Кам 
чмаххи  ̂пуьахшӑн ӑмӑртӑва тухтӑр. Пуьаха та 
тӑхса тӑьӗ  тата!—Тимуш ш ӑрьӑкрах ҫын, йалан 
<;е хирӗҫ тӑма вӗреннӗскер, халӗ те тӳсеймерӗ.

Ун ьӗри ҫапла—хирӗҫ тӑрат. Хирӗҫ тӑмасан ӗҫ 
туман пек туйзна!. Апат ҫиме ларнӑьух та хырӑм 
пӑркӑьланӑ винттӑ пек пӗтӗрӗнсе выҫсан та 
вӑл малтан хирӗҫ тӑрат—ҫиместӗп! тет. Хыҫ- 
ҫӑнах ьӗлхине йӑваласа _̂ ҫӑтса йарасран та хӑра- 
маст, ҫийет кӑна.

— Есӗ хӑва та пуьах! Ухмах, тупнӑ ӑмӑртмалли! 
Арӑмупа ӑмӑрт ун пек пӗьӗк #ҫсемпе. Пайанах 
кайсан хуран кукли пӗҫерме арӑмупа ӑмӑрту то- 
кӑвӑрӗ тӑвӑр,—хут купӑс меххи пек ҫамкине 
картлантарса, ҫӑккӑр тӗпӗ пек лапшака ҫаврака 
питне пӗрсе ахӑрса кулса йа^ӗ Тимуш.

— Вот Тӗпком, Ҫӗрӗҫ кӑмиссариаьӗ йышӑннӑ 
тӑрӑх... мӗн тери ҫухалат пирӗн уйра тирпейсӗр, 
вӑхӑтра ӗҫлемен пирки. Тӑваттӑмӗш пайӗ уйа 
йулат: вырнӑ ьух, турттарнӑ ьух> ҫапнӑ ьух--

— Ҫинӗ ьух, тула кайнӑ ьух ,—татах хирӗҫлерӗ 
Тимуш.

— Тимуш! Вӗлтрентен те усал ес. Сӑпсах 
вара.

— Ара ӑна Сӑпса Тимуххи тесе ахалтен кала-" 
.ман вара.

— 'Ьарӑн, Трмуш! Мирун ьӑнах та калат. Патэ 
шалӑха памаллӑх тырӑ уйрах ҫухататпӑр вӗт 
Тавай ьӑнах ӑмӑртар. Пӗр пуьах та тырӑлли ан 
йултӑр. Тырӑ тӑкакӗпе вӑй хурса кӗрешес.

— Тусан лайӑх ҫав̂ .
— Хӑтланса пӑхатпӑр та.
— Тӑватпӑр!
Мирун муьи хӑйӗн ӗҫӗ вырӑна кӗнине кура ха- 

васланьӗ.
Епӗ Васси прикатине ьӗнетӗп. Уйра пуьах хӑ- 

варассипе тырӑ тӑкассипе кӗрешесси...
— Епӗ те Махала прикатине.
— Епӗ йышӑнатӑп Ваҫлей прикатине, Тимуша 

уйрӑмӑнах...
— Тӑкакпа кӗрешмелли ӑмӑртӑва тухӑтпӑри?
— Тухатпӑр!
— Йунашар йалти колхоса ӑмӑртӑва ь^нес.
— Ай-ай, Вассипе пуьах ӑмӑртунӗ тухрӑмӑр-ха. 

Ну, Васси, сыхлан. Мана хӑваламалла-и, ман сана 
хӑваламалла и?

— Йулмастпӑр! Тӑкака ҫӗнтерӗпӗр. Ӑна епӗр 
ҫӗнтернӗ,—тавӑрьӗ Васси.

Тепӗр уйӑхран епӗ Мирун муьипе Вассийе 
ҫтена хаҫаьӗ ҫинье' карттӑькисене куртӑм. Мирун 
муьи'^ хуп хура тара ӳкнӗ ӗҫлет. Васси авӑн ҫап- 
малли машшин умӗнье кӗлте йарса тӑрат. Вӗсен 
дйне Д ы рӑпулӑ пуҫтарас ӗҫре тӑкакӗсемпе хыгӑ  ̂
кӗрешекен утарнӗк—прикатирсем—Васси инкеп ■ 

Мирун муьи“, тенӗ.
Н. 'Ьурп^й.

Капкӑн“
ҫ и т е с  н 0 м ӗ р ӗ

ҫулйӗр с т р о и т т ӗ л с т в и
й а ь б п е  т у х а Т .



Лӑпкӑ шухӑшпа.
Ҫул май хваттере кӗрсе выртмалла пульӗ. Кол- 

хос ҫул ҫӳрекенсем вал).ьч йатарласа тунӑ посто- 
йалӑй твора хваттере кӗнӗ ҫынсем пурте ҫывӑрнӑ 
вӑхӑтра епӗ кӗрсе тӑтӑм. Ҫывӑрма выртрӑм. Тул- 
тан ҫил шавлани, шалта ҫывӑракансем ыйӑх айӗн 
мӑкӑртатни илтӗнет.

— Кала: „а-а“ тесе!—тени илтӗньӗ малти. сак 
ҫиньен.—Кунне икшер кашӑк. Ухмах!

— Ку хвершӑл ӗнтӗ,—терӗм епӗ ку кам пульӗши, 
тесе шухӑшланӑ хыҫҫӑн.

— Ырӑ кӑмӑлпа турра кӗл тӑвар!—тени илтӗньӗ 
ҫывӑракансем хушшиньен тепӗр сасӑ. Кӑштах -тӑх- 
тасан ҫав сасах:

— Пӗрре. Иккӗ. Виҫҫӗ... ку ҫӗмрӗкки шутра мар. 
Акӑ ку пӑсӑкки те хисепе кӗмест, терӗ пӗри ыйхӑ 
айӗн.

— Ку ^нтӗ тийаккӑн, .тесе хушӑшларӑм кун ҫин- 
Ьен.

— Тайош! Есӗр пире нийепле те хӑваласа ҫит- 
местӗр. 120 проььӑн! 130...

— Ку утарнӗк ■ ӗнтӗ, — терӗм. — Сотсиалисӑмлӑ 
ӑмӑртаканскер...

Сасартӑк тепӗр сӑк ҫиньен:
— Токкументсем ӑҫта?—тесе кӑшкӑрни ил- 

тӗньӗ.
Ку сисмен ҫӗртен пит хытӑ каланӑ сасса илтсен, 

епӗ ирӗксӗрех сылтӑм аллӑма кӑсйене йатӑм ток- 
кументсем шырама. Аньах пӑхрӑм та милитсионе- 
рӗ харлаттарат кӑна, никама та тӗртӗнмест. Ыйхӑ 
айӗн каланӑ вӑл кӑна.

Кӑмака ҫиньен канлӗн сывласа ҫывӑракан сасӑ 
илтӗньӗ. Ыйхи унӑн пит лӑпкӑ. Нимӗнле тӗлӗк те 
курмаст. Вӑл кун тӑршшипех нимӗн те туман пул- 
малла. Нимӗн ҫиньен шухӑшласа та пуҫ мимине 
ӗҫлеттермен. Ҫавӑнпа вӑл халӗ пит канлӗ ҫывӑрат. 
Ку камши, тесе кӑмаки ҫине хӑпарсах пӑхрӑм. 
Хайхи ҫын Елме-«асси (Ш упашкар районӗ) йалсо- 
веьӗн тырпул хатӗрлевне туса иртерме хушнӑ 
Ьленӗ пулнӑ.

Тунсӑхнӑ ӗмӗ^ке.
Епӗр ҫӗҫле сопранирен тавӑрӑнатпӑр йӑмраллӑ 

урампа. Камӑллӑн калаҫатпӑр. Васкамасӑр йухаҫҫӗ 
ывӑннӑ шухӑшсем. Сасартӑк пирӗн хӑлхана хӑру- 
шӑн улакан сасӑ илтӗнсе карӗ,

— Йытӑ!—терӗмӗр епӗр илтӗнекен сасӑрзн айак- 
калла тарса.

Патнерех пырсан, епӗр тӑватӑ ура ҫинье тӑрса 
уйӑх гине пӑхса улакан ҫынна куртӑмӑр.

— Ӳсӗр!— терӗмӗр -епӗр малтанах, аньах патне- 
рех пырсан, ҫав уйӑх ҫинелле уласа тӑракан ӗмӗл- 
кене шӑршласа пӑхсассӑн, урӑхла шухӑшламалла 
пульӗ пирӗн.

Ҫав ӗ,мӗлке ҫав йалти (Аслӑпатӑрйел) вулав ҫур- 
Ьӗн пуҫлӑ..ӗ пулнӑ.

— Ухмаха йернӗ!—шеллерӗмӗр епӗр ӑна,—Ть 
пул хатӗрлевӗ пуҫланнӑ майпа пӗтӗм вӑйран ! 
ленипе сисӳ шӑнӑресем (нервы) татӑлса кайнӑ ӗн 
унӑн.

Ҫапах та ҫав телейсӗр ,пуҫлӑха“ пӗрик кур 
шыв ӗҫтерсе, кӗлегки тӑрӑхӑн пӗр гитре ш| 
йанӑ хыҫҫӑн, вӑл хӑйӗн хуйхӑллӑ повӗҫне пӗтӗ 
пех каласа паьӗ ним васкамасӑр. Ухмаха йем 
имӗш вӑл.

— Пӗлмесӗп—темӗскер килсе ҫакланьӗ мана, 
тет мӗскӗнскер.—Тӗлӗнмелле йапаласем пулаҫ 
манпа. Ҫӳҫсем кирлӗ мар ҫӗрте ӳсме пуҫларӗ 
Шӑлсем кашкӑр шӑлӗ пек асав ӳссе карӗҫ- Кал

' сан та ӗненмӗр... хӳре ӳссе ларьӗ.
— Менле хӳре?
— Мӗнле хӳре пулат. Хӳре хӳрех ӗнтӗ вӑл 

тилӗн йе кашкӑрӑн пекки. Вутсыппи пысӑкӑ 
Прӳкки ӑшне ьиксе нийепле те пытармалла ма 
Халӗ тата пушшех тискерленсе карӑм. Ларатӑ 
ларатӑн килте, ҫав тери скушнӑн, киьемӗн туйӑ 
са кайат вара манӑн пурнӑҫӑм. Упа пек ура т 
панне ҫуласа выртассӑм килекен пулат. Вара а 
транипе урама тухатӑн та уйӑх ҫине вӗрме тыт 
натӑн. 5 у н  кӑш тах лӑпланат вара.

Епӗр ӑнланса илтӗмӗр вара унӑн полошенин 
Ҫын вӑл хӑйӗн ку^ьгҫут ӗҫне лартма пӗлменре 
ҫавӑн пек тиккарланҫа кайнӑ. Тӗрӗссипе каласг 
вуламалли ҫуртра ку.ьтҫут ӗҫӗсем ҫук пирки ти1 
карланса кайнӑ (хӑй вулав ҫурьӗн пуҫлӑхӗ).

Хӑй айӑплӑ—никам та мар.

Кӑш^л кирлӗ.
Елӗк районӗньи Тукташа кӗгӗмӗр. Урамца пые 

Ьухне, хуйхӑлӑй утса пыракан арӑма тӗл пултӑмӑ; 
Вӑл тимӗрҫе тӗл  пулнӑ та ҫапла калат:

— Тимӗр кӑшӑл туса парха мана тархасшӑн,—те
— Мӗн тума тимӗр кӑш ӑл.кирлӗ пульӗ сана?
— Упӑшкам ва.ь-ьи.
— Упӑшку ва.ь-Ьи?—тӗлӗнт,ӗ тимӗрҫӗ.—Мӗн тӑв 

вара вӑл унпа?
^— Питӗ кирлӗ *йӑл ӑна. Мӗн .. тӗрӗссипе калас 

кӑтартсан, самӑрланма пуҫларӗ халӗ вӑл. Самӑр 
ланат те, самӑрланат, нимпе те т,армалли ҫук.

— Уншӑн мӗн хуйхӑратӑн. Савӑнмалла ҫеҫ.
— Савӑнмалли нимӗн те ҫук. Манӑн упӑшкан 

крават те тӳсейми пульӗ. Выртсассӑнах, йӑвӑ| 
пирки, ишӗлсе акат.

Авӑ мӗнле.? Мӗн пирки апла пулнӑ?
— Еҫлемесӗрех пурӑннӑ пирки. Тырпул хатӗр 

лев камппани пуҫланнӑранаа нимӗн те халӑх ӗҫн( 
туман. Вулав ҫурьӗ 4 уйӑх хупӑ ларат. Упӑшкамг 
кӑшӑл хывас тетӗп. Ытлашши самӑрӑлса кайнг 
пирки хырӑмӗ ҫурӑлса кайӗ тата. Хӑрамалла, тет

Хӗрхентӗмӗр епӗр вулав ҫурьӗн пуҫлӑхне т( 
унӑн арӑмне, те вулав ҫуртне ҫӳреме йуратакав 
йалти кр ш'тӑисене те.
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Утакан пиьӗкесем.
Тӑватӑ пиТ)ӗке урампа пыраҫҫӗ. Тӑватӑ пиьӗке. 

Пӗьӗккех мар хӑйсем.
Тӗплӗн сӑнаса пӑхнӑ хыҫҫӑн ҫак ураллӑ, утакан 

пиьӗкесем ьӑваш  тӗп аслашшӗсем тыткаланӑ сӑ 
ра-ерех пиькисеньен 10 ху-т ь^тӑмли курӑнат: 
шултӑркамаҫҫӗ. тата нормӑран тулса иртмесен 
йухассиньен те хӑрамалла мар.

Копператтив тӗлне тулман пиьӗкесем хырӑмӗ- 
сене ш ӑмпӑртаттарса ҫитсен, кӗрхи шартлама 
сивӗре аптранӑ выҫӑ кашкӑрсем йевӗрлӗ, ҫӑварӗ- 
сене карса хаИар^^ӑн ҫухӑрса йаьӗҫ.

Хӑйсеньен, ҫывӑха пыма ҫук, пӑнтӑхнӑ ҫӗпре 
шӑрши ҫапат Копператтив умӗнье тӗлӗнсе пӑхса 
тӑракан урӑ ҫынсем пӗр сӑмах ьӗнмесӗрех ҫул 
паьӗҫ.

— Ерех ӗҫме паккал п а р .. на ак укҫа саиа1— 
кӑларса ҫапрӗ лутра та сарлака пиьӗки хӑй кӑс- 
йиньимӗнпур пӗкпӑхӑр кӗмӗлӗсене тӑран прикаш 
Ьӗк умне.

Вӑрӑм та шӗвӗр тӗплӗ- паккала хул хушшине 
хӗстерсе урам варрннье ларакан хӑрӑк улма йӑ- 
вӑҫҫи айне хуҫланса ларьӗҫ. Умӗсенье паккал, 
тулли ҫурлиттӑрсем...

Акӑ ҫӗрҫӑташӗ! Пиьӗкесен ӑш ӗньи шыв-шур 
(йӳҫсе курна!) 60 атмосфер вӑйӗпе тапнине пит,ӗ- 
кесен мехханисӑмӗ те тӳссе^ тӑраймарӗ. Хуран 
ҫивитти манерлӗ хулӑм та йӑвӑр тута хупписем 
ҫӗкленсе, шалтан кӗрпе шӳрпи пек пӑтраньӑк 
шывшур ш арӑлтатса йухса тухрӗ.

Тепӗр кун.
Хӗвел ҫӑмӑр пӗлӗьӗ айӗньен йухса тухнӑ вӑ- 

хӑтра тӑватӑ пит,ӗке те вӑраннӑ.
— Ах, пуҫа!..
Пуҫӗсем вӗсен арман ьул  айне хурса хӗстернӗ 

пекех ыратаҫҫӗ. Мухм^р ҫийет. Аньах мухмӑра 
сӗвӗртекен имҫам пӗр тумлам та саппасра ҫук.

Сарлака та лутра пиьӗкеку тапхӑрта тааптрамарӗ_:
— Итле, Пурххан... мухмар ьӗртмесӗр йаснӑ 

Ьӑтма пулмаст... Но... шалиш! Пайан иккӗнех ка- 
йатпӑр'. „

—'  Тупайӑпӑри пайан? Еҫсе пӗтмерӗши ӗнер? -- 
хӑравӑҫҫӑн ыйтрӗ леш.

Лутра та сарлака пиьӗке урӑхраа ьӗнмерӗ^. 
Сулахай аллипе хӗввиньен 7—8 странитсӑллӑ 
варлант,ӑк ҫписка туртса кӑларьӗ те, сӗтел ҫине 
ҫатлаттарса ҫапрӗ.

— Налок ҫписки пирӗн алӑран вӗҫерӗнмен вӗт- 
х а .. Акӑ Лев Аккимӑь- Акӑ Проккопйӗв Иакур... 
Инҫе те кайас мар—Митта... Антрей_ Ваҫҫиль . 
Мархва и н к е .. М ӗкӗте Краснух та... Вӗсем т,ӑтӑм- 
лӑ срӗтьаксем , йе кулакля те пур (Аккимӑь). 
Епӗр вӗсеньен пӗр тумлам та ӗҫмен никакха. 
Ҫапла мари? Кайатпӑр ҫавӑнта!..

Йулашки сӑмӑхӗсене ьӗвен тӑрсах ҫухӑрьӗ лут- 
ра пиьӗке, _  ̂ ^

— Ма апла, Мӗкӗтерен ҫителӗклӗ еҫне енте. 
Хурат Мӗкӗтӗ ҫиньен „крепки“ сӑмаха, „сретьак* 
аньах пултӑр.

— Апла тӑк ^^авкканне те хуртран 17 кило- 
крам аньах тупӑш курнӑ тесе лартас. Пушт,ай 
ытти 170 килокрамӗ ан курӑнтӑр. Уншӑн пӗтӗм 
хӗл ӗҫме пулат,—хушрӗ Тимӑ.

Унтан хӑйсене кӑмӑл тӑранаььен ӗҫтернӗ ытти 
ҫынсене те ..ьухӑнтатрӗҫ".

— А МиГтана ӗҫтерменшӗнех сашиттӑьнӑй ҫине 
кӳртес.

Карттин ернипех ҫав майлӑ^тӑсӑлнӑ.
Ҫ ^ л а  ашкӑньӗ Шетмӗри (Йӗрреҫ районӗ) налок 

комиҫҫийӗ. Йалӗпе илсен темиҫе пин тенкӗлӗх 
тупӑш пытанса йулнӑ. Аньах, йалсовет ҫав ир- 
сӗрлӗхпе тӗрӗсмарлӑха курса тӑрса та, ҫӑварне 
шыв сыпса йулт,ӗ. Ҫенин П.

Вӑрҫӑлл! тур^сӑрсе,! сойусӗн Шӑ«кӗршӑ райсовӗьӗнье

411- 

—  Ик уй&х 1ьтӗ $£ПЛ4 ларвтӑп. Сайом ҫырӑкма килаквн иикам тӑ ҫук.
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Ӗмӗт татӗл^ӗ
(Пуп каласа пани)

Ийу.Ь уйӑхне васкасах хӑваласа йарса епӗ пур- 
накан йала та 32-мӗш ҫулхи авкуст уйӑхӗ килсе 
кӗьӗ Савӑннипе ним тума аптӑрарӑм. Ларас та 
тӑрас та килмест. Савӑнӑҫ пӗтӗм ӑшьикӗмӗ кӗрсе 
тульӗ, йунтымарӗнье йунпа хутӑшса ьупа пуҫларӗ.

Шалт аптрарӑм. Кун пек савӑнсӑн вилсех выр- 
тӑн,—хӑраса ӳкрӗм епӗ.

Сасартӑк, алӑка йари уҫса, арӑм кӗьӗ пӳрте.
— Ех, арӑм, савӑн!—^ҫухӑртӑм пӗтӗм пӳ^ргҫурта 

Ьӗтрентерсе.
Унтан арӑм патнелле кашкӑр пек сикее. ун ӗн-_ 

си ҫине хӑпарса лартӑм... Ах... Лараймарӑм ҫав. 
Арӑмпа иксӗмӗр те урайне кӗрӗслетсе антӑм ӑр.. 
Ҫат! турӗ, урай йеиле тӳсрӗши вӑл?... А, ман ҫӑ- 
вар тӳсеймерӗ хут,а-а-а-х-х-х!—тесе илт,ӗ виҫӗ 
хут. Ҫур сехетрен тин тӑн пырса кӗьӗ п у^м а. 
Арӑм^ мдн умра хуйхӑллӑн тӑрат. Ҫамкисене йун- 
па сӑрланӑ хӑй (ӳксе).

— Ҫакӑн пек савӑнтаратни ес мана? Арӑм, са- 
вӑн!—тесе ҫухратӑп малтан!

— Ееехх, йатлаҫса карӗ арӑм,—Ӑҫта тарнӑ са- 
нӑн ӑс, йе ҫӳлти патшалӑха вӗҫсе карӗ?

— Арӑ^м, пушалӑстӑ каҫар! Савӑннипе аптрарӑм 
епӗ. Ҫавӑн пирки пӳлӗньӗҫке ку ӗҫ. Пӗлетни, хар- 
пӑрьӑксем^ тыррисене ҫапса пӗтерьӗҫ. Колхоҫнӗк- 
сем те авӑн пӗтерсе ьы лай тырӑ аванспа валеҫсе 
ильӗҫ ӗнтӗ. Тырӑ!... кашни колхоҫнӗк йетинолиь- 
нӗкӗнех тырӑ нумай хал)!...

Сасса пӗлӗт^ҫиньи шур сухаллӑ ватӑ ,тур„ 
патне ҫитех хӑпартса ҫухӑртӑм епӗ:

— Ҫавӑнпа та пирӗн пӗр минут та ҫывӑрмал- 
ла мар!

— Ах, ҫывӑрмалла мар... Пӗр минут та пӗр 
минута ҫывӑрмасӑр йепле ьӑтан ?—аптратат арӑм.

— _Ех,^айван та ҫке есӗ, арӑм,— йатла пуҫларӑм 
маттӑшкӑма,—колхос пасарӗнье 'ытлашши тырри- 
сене сутса пӗтереьь^н хресьенсеньен тырӑ пуҫ- 
тарас... слушит тунӑшӑн. Пуйатпӑр вара, тырӑран 
ех, пуйатпӑр!..,

Кун хыҫҫӑн,—ыран ирех йалсем тӑрӑх ҫӳрес.
; „Тырӑ саккоттовккине 100 йе 150% пурнӑҫа кӗр- 
(тессишӗн кӗреш ес“—тесе постановлени йышӑнтӑ- 
мӑр арӑмпа иккӗн.

Ирхине ирех тырӑ пуҫтарма лав тытрӑм. Мал- 
танах прихутра т,ч айакри йӑла Кайри-кассине 
вӗҫтертӗмӗр. Кунта мушиксеньен тырӑ тӑпӑлтар- 
са илме ӑнсатрах, тесе ҫул тӑрӑшӗпех шухӑшласа 
пыьӗ манӑн пуҫ. Акӑ йала та ҫитрӗ.мӗр. Хӗрӗньи, 
килӗрен пуҫлас. Хапха уҫӑлмарӗ. Мӗн хӑйа- 
маьӗ. Ма кӑнтӑрлах питӗртӗр хапхана—тӳсеймен-

нипе арҫурилле ҫухӑрса йатӑм. Унтан пӗр кӳсем 
тупса хапхана кӗрслеттере пуҫларӑм. Ш аккасан- 
шаккасан пӗр вӑтам ҫула ҫитнӗскер, хапхине уҫса 
йаьӗ. Вӑл тӳрех манз кӑкӑртан йарса ильӗ.

— Мӗскер ҫӗмӗретӗн есӗ? Ӳсӗрӗлтӗн штолӗ—хап- 
хана ҫӗмӗретӗнР—тесе вӑрҫеа тӑкрӗ.

— 'Га... тырӑ пуҫтаратпӑр... Ҫӗнӗ тырӑ... слу- 
шит тунӑшӑн...
- — Ха... слушит тунӑшӑн. Кулаксемпе клас 
тӑшманӗсемшӗн слушит тунӑшӑни?! Нумай пул- 
маст кунта хулари шефран рапоььчсем килсе ка- 
рӗҫ. Вӗсем кӑҫалхи тырпул хатӗрлҫвӗ ҫиньен ла- 
йӑх ӑнлантарнӑ хыҫҫӑн пирӗн йал тырпул хатӗрлев 
плакне срукьенех тултарьӗ. Пуху: пупсене. пӗр 
пӗрьӗ тырӑ та памастпӑр, тесе йышӑньӗ, Ун вырӑн- 
не ҫӗнӗ сайома ытларах ҫырӑнатпӑр колхос сугу- 
илӗвне вӑйлататпӑр!— тесе йышӑньӗ пирӗн йал, 
ҫаплах тӑват,—илтетни?.. Сире ва.ь-ьи пӗр пӗрьӗ 
те ҫук!...'

Куна илтсен пӗтӗм ҫӳҫпуҫ вирелле тӑьӗ. 'Р)ӗр- 
куҫҫи шӑнӑрӗсем ҫемҫелнипе ьут ҫеҫ ҫӗре шуплат- 
марӑм. Виҫӗ минут пӗр тӗлтех хытса тӑтӑм.- Ни 
ура, ни алӑ хускалмарӗ. Ӑран—аран урапа ҫине 
пырса лартӑм.

— Ну, тепӗр киле кӗмеллеи?—ыйтат лавӑҫ.
— Каккуй ьорт (ей, турӑ, каҫарах ьорт тенӗ- 

шӗн) кӗмелле!.. Вӗҫтер киле!.. Хытӑрах!... Куҫ ан 
куртӑр ку йала... Халӑх ухмахланьӗ. Ӑҫта унӑн 
ӑс? Патшалӑха памалли тыр^^й тахҫанах, срукье- 
нех парса тагнӑ, а мана хыҫҫӑн парсататаҫҫӗ ве- 
сем, е?—ҫилӗ килсе ҫигнипе лавӑҫа кӑкӑртан тыт- 
са силлерӗм.

— Ес аплаи? Мӗншӗн пӗр айӑпсӑр тыллатӑн?... 
Турӑран та хӑрамастӑн? Айта йурӗ. 'Гурӑ хӑваьӗ- 
пех ҫит есӗ йала!—тесе, урапа ҫиньен ҫӑмхана 
ывӑгнӑ пек ывӑтрӗ мана лавӑҫ. -Таса хире утӑмпа 
виҫсе аран ҫитрӗм киле. Ҫитрӗм те тӳрех урайне 
йӑванса карӑм.

Ех, ӗмӗт татӑльӗ... Ҫурмаранах ш ӑтӑртатса 
татӑльӗ ӗмӗт. ^ ч р к ӳ н е  те хупасшӑн халӑх ..

Ик-виҫ карьӑк ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ ҫав! Телей ӑҫта ес, 
телей? Ӑҫта ҫухальӗ ӗлӗкхи ырлӑх? Ман ҫине ха.-ь 
ҫавӑрӑнса та пӑхмаҫҫӗ. Йепле ирттерес талӑк? 
Иелле пурӑнас? '

Р.Ҫ. «Хӗрхенетӗп» сана, пуп. Санӑн пурнӑҫсем 
наьарланьӗҫ Халӑх'сана тырӑ памаст пулсан есӗ 
малашне тата ансатрах пурӑнма вӗрен. Ҫветтуй 
сывлӑшӗ тӑрантарат пу.ь сана? Вӑт ҫавна ҫӑта-ҫӑ- 
та пурӑнма пултаратӑн вӗт. Тата мӗн кирлӗ сана?

Вӗ амин Туртуш

—  Епӗр хамӗр ҫиньвн ыйту лартатпӑр. 
Сӳтсе-йавма пӗтӗм ӗҫхалӑх мзссине ьӗнетпӗр!
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Есӗр аҫти ьӑвашсем
Санран ыйтмастӑп, есӗр ӑҫти ьӑваш сем  тесе, 

хисеплӗ вулаканӑм, аньах  ҫак ҫынна палламашкӑн 
фелейтонӑн всҫне ҫитиььенех мавпа пӗрле утма 
Ьӗнетӗп.

— Претҫететтӗл Аниҫимӑв пури?—ийулӗн 17-ш 
кунӗнье кӗньелере кӗрсе тӑрсан ыйтрӗ Ш ӑхасая- 
тан пынӑ партйаьейккӑ ҫыруҫи Миххайлӑв.

— Ҫ,ук.
— Аҫта кайнӑ?
— Килтӗ пулмалла.
Нрӗксӗрех киӑне каймалла пулнӑ.
— Аҫу (претҫетаттӗл) пури.
— Йох,—Лниҫимӑвӑн ывӑл аьи  пӳрнипе ҫӑвар- 

не пӑтраткаласа пӗр сӑмах пат,ӗ. '■
— Ӑҫта кайнӑ?
— Йох,— ответлерӗ аьа . Ийулӗн 18-мӗшӗ.
— Претҫетаттӗл кунта-и?— райӗҫтӑвком уппол- 

но.моьӑннӑйӗ кӗньелере кӗрсе тӑрсан ыйтрӗ.
— Ҫук!— ответлерӗҫҫыннисем.
— Ӑҫта вӑл?
— Таҫта.
— Мӗн таҫти, ӗҫкӗре пулмалла—ьӑтайм арӗ пӗ- 

ри ҫӑ«арне.
Ӗҫкӗре?!—тӗлӗнсе ыйтрӗ РИК упполномоь- 

Ьӑннӑйӗ. -
—.Конеш нӑ ӗҫкӗре, — ӳркенмерӗ ҫирӗплӗтме 

тепри.
Ӗнерхи кун ӗнерех иртнӗ ӗнтӗ вӑл, пайан ийу- 

лӗн 19-мӗшӗ.
Ҫавӑнпа та Аниҫимӑв ирех кӗньелере ҫитсе сӗ- 

тел хушшине кӗрсе ларнӑ. А ньах Аниҫимӑв куҫне 
пӳлӗмри ьипер;^ вырӑнта тӑракан пукан, сӗтел 
шкапсемех тайӑлса кутӑн утнӑн курӑнаҫҫӗ. Ҫавӑн- 
па та Аниҫимӑв хушӑран какӑрса йӳҫӗ какрӑш 
йулашкине пыр тӗпӗньен кӑларса суркалат.

— Ой, кам ҫав, ха портфӗлпе, е-е-е пӗлтӗм, 
каллех ман пата, епӗ тар^атӑп, есӗ „килте ҫук, 
ӗҫпе кайнӑ т е “,—ҫыруҫине приккасласа урнӑ йыт- 
та хыҫалтан пӑшалпа пенӗ пек килкартине ьупса 
тухса картӑ урлӑ сиксе тепӗр  ҫын килкартинье 
ҫухальӗ Аниҫимӑв.

— Сывӑ-и, каллех претҫетаттӗл ҫуки?—Миххай- 
лӑв й-ш каллех йалӗҫтӑвкома ҫитрӗ.

— Ҫук,—татса паьӗ ҫыруҫи.
— Ӑпла пулсан есӗ халех Аниҫҫимӑва тупса 

кил, туп.масӑр ан кил,—хуш рӗ М иххайлӑв ҫыру- 
ҫине.

— Килтех, аньах вилес пекех сывӑ мар, аран 
аран хашкаса выртат,—тепӗр 20 минутран кайэл- 
ла ҫитнӗ ҫыруҫи раппӑртларӗ Миххайлӑв умӗнт,е.

Ирӗксӗрех ҫитменнине Аниҫҫимӑвсӑрах йалӗҫ- 
тӑвком йулашки политтӗкпа хуҫалӑх камппанийӗ- 
сене пурнӑҫа кӗртсе пынине тӗрӗслемелле пульӗ.

Тӗрӗслесен—5 ҫуллӑхӑн 4-ш татӑклӑ ҫулӗсай0.я 
7590 тенкӗ салатмалла, аньах  пӗрне те алӑ пус- 
тарса виҫӗ пус та пуҫтарман. Ҫу 2,5 ьен™ ӗр те 
1,51 килокрам, 25850 ҫӑмарта пухӑнни пухӑнман- 
нине ҫыруҫи те, кӗньелерти кӗнекисем, пукансем, 
руькӑсем кӗньелерте пурӑнакзн ^ ӗ р  тараканӗ те 
пӗлмеҫҫӗ.

Ҫӑм 163,83 килокрам пухмаллине никам та пӗл- 
мест. Пӗр РИК-ран килнӗ отношшени ҫех калама 
хӑраса ш капра выртат.

Аш-какай 31,19 ьентнӗр патшалӑха парас тӗлӗш- 
пе 13 сурӑх пӗр картана пухса хупнӑ та, 2 сурӑ- 
хӗ „вӗҫсе“ тарнӑ. Те сурӑхсем ҫунатлӑ пулнӑ, те 
кӗньелертисен пырӗсем ҫуланӑ. Халӗ ку ӗҫе 
милитси аллнне панӑ та, аньах Канаш районӗньи 
милитсисемпе ҫлетстви оркӑнӗсем Совет сойусӗ 
сут ӗҫне азан иртерекенсене парнеленӗ вӑхӑтра 
„Капкӑн“ парнине илесшӗн кӗтсе пурӑнаҫҫӗ пул- 
малла.

— 17—18-мӗш ьисласенье есӗ, Аниҫҫимӑв, ӑҫта 
пултӑн?—тесе ыйтсан,—ӗҫме кайнӑ пулӗ, тет.

Есӗ ху ӗҫнине пӗлместӗни тесе ыйтсан, ӑҫтан 
пӗлетӗи, тет.

Есӗ кӑҫти §ӑваш пулатӑн Аниҫҫимӑв й ш?
— Пер-и.
— Сер-ҫав.
— Пӗр Канаш районӗньи Ҫӗньолкас йалсове- 

Ьӗн претҫетаттӗлӗ Аниҫҫимӑв й ш.
— Аха, апла еппин, паллаймач. пулӗха сана 

Ӗ.Х. Инспексиньи й-шсем.
" Соловйов— Сӳленке.

Ывӑнакан
Кавалти ирӗклӗ ушкӑнсен йа-Бейккисем нимвнле 

камппаннйӗ те хутшӑнмаҫҫӗ.

—  Мен пирки ес ырханпанса кайнӑ?
—‘ Ара, ырханланмалла ҫав. Ӗҫ нумай. Виҫбм 

ҫул авкуст уйӑхӗньо пбр саҫҫетани тунӑьъӗ, пӗлтӗр 
те саҫҫетани тунӑ, кӑҫал та са^ҫетани тумалла 
пулаГ.
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Телейсӗр Ҫтаппан.
Ҫын темиҫе тӗрлӗ ӗҫ (ремесле) пӗлме пултарат, 

ҫав вӑхӑтрах пӗри унӑн йуратнӑ ӗҫӗ, ӑна пурӑнма 
мел паракан ӗҫ пулса тӑрат. Ӑна ҫынсем профеҫҫи 
теҫҫӗ. Профеҫҫи темли те пур вӑл; тухтӑр, инше- 
нер, уьчттӗл, акроном, йут кӑсйасене тӗрӗслекен. 
копператгивсенье йӗке-хӳре- слушпине тӑвакан, 
т. ы. те. Профеҫҫи кашнн ҫыннӑнах пулат. Хӑшӗ 
ҫамрӑклах^мӗнле те пулин профеҫҫийе алла ҫавӑр- 
са илет, хӑшӗ ьылай ҫула ҫитиььен татӑклӑ про- 
феҫҫи тупаймаст. Ҫакнашкалах ьы лайььен  пурӑн- 
Ьӗ Каптӑрма Ҫтаппанӗ те.

— Мӗнле есӗ, Ҫтаппан тус, пӗр профеҫҫисӗрех 
пурӑнатӑн? Хут сан тухтӑра тухма вӗренес пулат, 
терӗм епӗ ҫакна пӗрре.

— Кирлӗ мар тухтӑр таврашӗ, вилнӗ ҫынран пит 
хӑратӑа епӗ, терӗ вӑл мана хирӗҫ.

— Апла пулсан вы.ьӑх тухтӑрне вӗрен, терӗм 
епӗ ӑна.

^— Ай, ай, аван канаш парасшӗн есӗ мана. Ты- 
тӑнха емеллеме мӗнле те пулсан купарьине ывӑт- 
м а ‘вӗреннӗ лашана, тапса йарса хырӑмна йӑтса 
антарӗ, йе тытӑн совхосри 15 пӑтлӑ сыснасене 
емеллеме урӑна пӗҫҫу таранах ҫыртса татӗҫ, терӗ 
Ҫтаппан мана килӗшмесӗр.

—Йншецер-строиттӗл пулма та кӑмӑлламастӑн-и? 
тесе йытрӑм епӗ унтан,

— Хӑвах пул, аьу-пӑьусене пулыа сӗн. Есӗ ма- 
на вилӗм ҫитмесӗрех вӗлересшӗн. Халӗ 7-8 еташлӑ 
ҫуртсем тӑваҫҫӗ, хӑпӑрса кайса пӑхха ьи  ҫӳлти ет- 
еташне. Пуҫу ҫавӑрӑнса кайса пуҫхӗрлӗ татӑлса 
ансан, ӳкнӗ ҫӗре тӗсӳ ге йулмӗ, терӗ вӑл ьӑннипех 
ҫиленсе кайса.

■^ылай йумахларӑмӑр унпа профеҫҫи йышӑнас 
пирки, Нимӗнле профеҫҫипе те килӗшесшӗн '.мар, 
Хӑшӗ хӑрата! ӑна, хӑшӗ уншӑн йывӑр пек туйӑ- 
нат.

— Апла пулсан трактӑрис пул, унта ларса ҫеҫ 
ҫӳремелле, вӑл йывӑр ӗҫ мар, терӗм епӗ йулаш- 
киньен.

— Трактӑрис та пулмастӑп, вӑл та кирлӗ мар. 
Хӑшпӗр вӑхӑтра трактӑриссен ҫывӑрмасӑр ӗҫле- 
мелле пулат, епӗ тӑранах ҫывӑрмасӑр ьӑтаймастӑп.

Пойет, йе писсаттӗл,—вот ку ман ӗҫ. Ӗҫӗ йывӑр 
мар, ҫаплах ьапа тухма пулат. Пӗрик сӑвӑ ҫырса- 
нах хаҫатра, йе шурналра сӑнна ҫапса кӑларӗҫ, 
вилсен памӗтник лартма пултараҫҫӗ, терӗ Ҫтаппан 

■ кулкаласа.
1 Ҫак калаҫу пулни ҫулталӑк ҫитнӗ ҫӗре, манӑя 
, татах курнӑҫмалла пул§ӗ Ҫтаппанпа.
1 — '5ӑваш сен паллӑ писсаттӗлӗ Ҫтихван Кап-

тӑрмински,—терӗ вӑл манпа „сторовӑ“ туса алӑ 
I парса.

Пӗтӗмпе тӗлӗнсе хытса кайрӑм Ҫтаппана пӑхса: 
ҫӳҫне кӑткаслантарса курак йӑви йевӗрлех туса 
йанӑ, хул хушшинье темиҫе тӗрлӗ кӗнекесем, тет- 
ратсем.

— Санӑн хушамату „Каптӑрми“ тенӗ пек астӑ- 
ватӑп, йепле тата есӗ Каптӑрмински пулса тӑтӑн- 
ха? Тата хӑҫантанпа ҫӳҫне турама пӑрахрӑнха?-:- 
терӗм епӗ ӑна.

! — Ех, неопрасовӑннӑй етем, нимӗн те туймаст-
ҫке! Майакковский, Корккий, Каптӑрминский.. Не- 
ушли халӗ те сисместӗн? Тата ӗлӗкхи паллӑ пис- 
саттӗлсем мӗнле ҫӳҫлӗ пулнине аса илсе пӑх,
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сӑмахран: Пушкина, Кокӑле, т. ыт. те. Вӗсеы пур-| 
те лапсӑркка пуҫлӑ пулнӑ. Хӑшпӗр ҫамрӑк писсат-' 
тӗлсем пӗр сӑвви те ҫапӑнса тухман пулсан та 
вӑрӑм ҫӳҫпе ҫӳреҫҫӗ. Сӑмахран, Мухмӑр Улатимӗрӗ 
йаланах ҫӳҫне вирелле тураса кӑткаслантарат; 
манӑн по крайни мер пӗлтӗрех пӗр сӑвӑ „Пӑр 
тапраньӗ“ а.ьманахра ҫапӑнса тухрӗ, конорарне 
те 45 пусҫавӑнтах илтӗм. Пуҫа лапсӑрккалантарас- 
сине хал)хи писсаттӗлсем мотӑ вырӑнне шутлаҫҫӗ. 
Ҫтихван Каптӑрмински писсаттӗлсем сӑнлӑ пулса 
ҫӳреме тивӗҫлех пулӗ тесе шутлатӑп, тесе хут,ӗ 
мана хирӗҫ Ҫтаппан.

Ҫапла каланӑ хыҫҫӑн, нумай йумахласа тӑма 
хӑйаймасӑр' уйӑрӑлса кайрӑм Ҫтаппанран.

Нумай вӑхӑт иртмерӗ, манӑн татах Ҫтаппана 
тӗл пулмалла пульӗ. Ун ьухне вӑл Колхосла пасар- 
та. Темле ыйту пирки унӑн хӑйар сутакан кол- 
хоҫнӗкпе тавлашу тухса кайнӑ.

— Неопрасовӑннӑй ьӑваш , паллӑ писсаттӗл Ҫтих- 
ван Кзптӑрминскипе калаҫма пӗлместӗн!—-тесе 
вӑрҫмаллипех вӑрҫат ку колхоҫнӗке.

Ӑран лӑплантаргӑм кӑна пасар урамӗньен илсе 
тухса.

— Мана пурте пӗлме тивӗҫлӗ, манӑн сӑвӑ а.тьма- 
нахра ҫапӑнса тухнӑ, тата ҫырма палӑргса хуни

Хӑйар тӑварлакансем
Тӗпрапкоп хӑйар тӑварлама шыв „Колхоҫнӗк 

ҫуртӗн§ен“ гасакарлӑхсем Атӑла йухса тухнӑ ҫӗр- 
тен илет (каналисатси трупи айӗнБен).

~  Ма шывне тасамзрлӑхсем йухса тухкӑ ҫӗртен  
илетӗр?

—  Илмесӗр. Хамӑра ва^ьгьи мар вӗт хӑйарӗ. 
Коппараттив ьленӗсене сутмалли.



ҫер сӑвва йахӑн пур, палламаншӑн ҫил килет, терӗ 
вӑл лӑпланса ҫитсен.

Ҫакӑнтах сисрӗм Ҫтаппанӑн пуҫӗ ӗлӗкхиньен 
урӑхланма пуҫланине.

Утрӑмӑр урампа кэлаҫкаласа (ӗҫӗ Самарта пул- 
нӑ', ОКИС мӑкаҫӑнӗ тӗлне ҫитсен манӑн йулташ 
ьупсах кӗрсе кайрӗ макаҫ^ӑна. Епӗ те кӗтӗм ун 
хыҫҫӑн, вал мӗн салтавпа кӗнине пӗлесшӗн.

— Сирӗн макаҫӑнра ьӑваш сен ьаплӑ писсаттӗлӗ 
Ҫтихван Каптӑрминскин сӑввисек спорнӗкӗн 219- 
мӗш томӗ пур-и?—терӗ вӑл прикаш ьӗк умне пырса.

Прикашьӗк ьы лайьен  Ҫтаппан ҫине тинкерсе 
пӑхса тӑьӗ те,—пирӗн унашкал спорнӗк ҫук, ун 
пек писсаттӗл ҫиньен те епӗ пайан тин илтетӗп, 
гесе ответлерӗ вӑл.

Ҫавӑнтах шӑтралса ҫиленсе кайрӗ ман Ҫтаппан.— ̂
Ах, неопрасовӑннӑй ухмах, хамӑр,” ҫӗршыври ке- 
ройсене палламастӑн, тесе ьыш кине ьӑмӑртаса 
прикашьӗк сӑмси патне илсе пы ьӗ Ҫтаппан.

Татах аран лӑплантарса илсе тӳхрӑм ӑна мака- 
ҫӑнран.

Унтан вара ьы лай вӑрах вӑхӑт Ҫтаппана тӗл 
пулаймасӑр пурӑнтӑм.

Пӗр канмалли (выхотной) кун тухрӑм Атӑл 
хӗррине пӑртак уҫӑлса ҫӳреме.

Сасартӑк шӑри-шари сас тухрӗ.
—_Ҫын шыва сикрӗ! Тавай кимӗ, тавай спассат- 

тӗлнӑй крук парӑр! теҫҫӗ тӗрлӗрен сасӑпа.
Пуҫтарӑньӗ тем ьу^лӗ  халӑх. Епӗ те пытӑм 

шавланӑ ҫӗре. Пӑхатӑп: пӗр пысӑк матрус шывран 
пӗр лапсӑркка пуҫлӑ ҫынна сӗтӗрсе тухрӗ, ҫынни 
Ҫтаппан пулах кайрӗ. Вӑл тӑнсӑр п у л с а . кайнӑ. 
Вырттарьӗҫ кӑна ҫӗре, салантарьӗҫ- Ҫав вӑхӑтра 
кӑсйиньен пӗр хут татӑкӗ сиксе тухрӗ.

— Т)зплӑ .писсаттӗле никам та хисепе хурясшӗн 
пулмарӗҫ, ҫавӑнпа пайан шыва сиксе вилетеп, 
тенӗ хуьӗ ҫинье. Тага тепӗр йенье сӑвӑ пуҫламӗ 
шӗ пур.

— Тен ьанах  та Ҫтаппан паллӑ писсаттӗл пул- 
малла ҫын-и, тесе шухӑшласа кун сӑввине вуласа 
пӑхамха, терӗм. '

Акӑ ҫапла пуҫланат сӑвви:
„Кайрӗ инке вӑрмана,
Кирпет ҫакса кӑмпана.
Ула йытӑ ьакӑр  куҫ,
Кукӑр хӳре ӑслӑ пуҫ.
Тӑранах ҫийет какӑрат,
Хурлансанах макӑрат!“

Тенӗ сӑвви сӑмахӗсенье.
^— Ех, Ҫтаппан, Ҫтаппан! Мӗнле те пулсан са- 

вӑта ӗҫлеме кӗрсе, сотсиалисӑмла воҫпиттани илнӗ 
пулсассӑн, ку нушана курман пулӑттӑньӗ есӗ, 
терӗм епӗ ҫак сӑвва вуласа пӑхсан.

Ҫтаппана Хӗрлӗ хӗрес кӳмипе илсе кайрӗҫ пу-Ь' 
нитсана, епӗ утрӑм килелле. Сенӗк.

К у р н ӑ ҫ у.
-^Ӑҫта кайан,
Йулташ?
Мӗн ма хашкан? 
еывӑ-и?
Мӗнле пурнан?
Кутамкуна ӑҫта 
Ӑсатан?
— Йулташ, ' 
Еҫсем ҫапла:
Килеп Ҫӗмӗрлерен.
Унта ӗҫлерӗм •'
Нумай,
Ан^ьах килӗшмерӗ 
Кайран,
Утарнӗксем нумай,
Пӗр прокулсӑр ӗҫлеҫ 
Еҫле, ӗҫле пӗр май...
Апат аван ҫийеҫ.
Вӗсен пурнӑҫ аван, 
Хурламастӑп,
Савнӑҫуллӑ йалан—
Еп туйатӑп.
Ҫтенкорсем 
Таҫтан шӑтаҫ 
Пире хаҫат ҫин^ье 
Хӑратаҫ.
Укҫа сахал тухат ӗҫме. 
Ҫавӑнпала лекрӗ вӗҫме 
Тухса тартӑм унтан 
Ӗнер.
Тетта.ЬСтройа кайап тепӗр. 
— Унта аван пули?
—Утас.
Пайан ҫитсе пули?
Васкас.
— Ухмах, йулташ, ухмах; 
Ӗҫлемесен ним те тухмаст. 
Леттун пулса ҫӳрен,
Кама мӗн усӑ кӳрен.
Ай^га йара пар ҫулпа
Еп килӗшместӗп кунпз.

X Тӗрӗсленӗ мхне.
Малккай.

Хӑшпӗр макаҫӑнсен 
май килмӗши?

штзБӗсем пысӑк. 'Ьакарма 
(Рапкор).

— Ма ыйхӑласа ларатӑн? £ҫ ҫуки мӗн сан?
— Ӗҫӗ ҫук ҫав. Ан^ьах уншӑн епӗ айӑплӑ мар. 

ПравФзени таварсем памас’г.
— Апла еппин есӗ халӗ нимӗн тетумастӑн?
— Нимӗн те тумастӑп.
— Так-с. А есӗ тата кам пулатӑн, йулташ?
— Епӗ унӑн помошнӗкӗ пулатӑп.

(КанТ)ӗрленсе ҫитнӗ етем>
-— Кам пӗлет, тем те пур! Тӳлемеллисем 

нумай пит. Осоавиахима тӳлле, лоттере/й пилетне 
ҫырӑнса ил, само.ьотсем тунӑ ҫӗре те пар... ,

— Осоавиахима мӗн 'ьухлӗ тӳллетӗн?
— Нимӗн те...
~  Лотторей пилетне миҫе хут^ьен, 

ҫырӑнса илнӗ?
мен 'бухлӗ

ЬУХ-
— Пӗре те...
— Сӑмал)Отсем тума пулӑшас фонта мӗн 

лӗ патӑн? ,
— Ку таран'5ен пӗр пус та...
— Тата мӗн ес кӑшкӑратӑн?
— Сана мӗн? Пирӗн совет патшалӑхӗнье калаҫ- 

ма та йурамасти мӗн?1
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Пврле.
Итлӗр халӗ, йулташсем, 
Тек ан сапӑр сӑмахсем... 
Пурсӑра та виҫ приккас:

Арҫын.
Пӗрремӗшӗ—уссӑр сас 
Ан тӑккалӑр хӑт пӗр тас;

Хӗрерӑм.
Иккӗмӗшӗ—хӑлхӑра 
'5анк тӑратӑр хӑвӑртрах.

Арҫын.
Виҫҫӗмӗшӗ—кулмалли... 
Ӑна ҫуккӑ ьармалли.

Хӗрарӑм.
Пуҫлар, ав ҫав, Ҫеменрен, 
Вӑл сирпӗннӗ парттирен.

Арҫын.
Уп йышшине пӗтӗмпех, 
Сирпӗтмелле ҫийӗньех.

Хӗрарӑм.
Аташнӑ вӑл сылтӑма, 
Пултараймаст тӳр пыма.

Т а к м а к с е м
(ВеьЬЗрсенье тухса каяамалли).

.. Арҫын.
Симӗс улӑх курсанах,
Ҫухӑрат вӑл таҫтанах:

— „Ой, ку тинӗс, тинӗс!.. 
Тумхах пулсан утаймас,
Ман ҫул пултӑр тикӗс!.. '
Унӑн куҫне савӑтсем 
Ӳпре пек те курӑнмаҫ. *
'5ултан тунӑ хӑлхисем 
Ӳсӗм шавне тытаймаҫ.

Арҫын.
— „Иккӗмӗш пилӗкҫуллӑх, 

Тӑвасьӗ ӑна ҫирӗм ҫуллӑх,
Вара пулӗ тултарма...
5 ар н ас  тӗнье култарма!— 
Паккат оппортунис ҫапла, 
Йынша-йыншах ьакат ракла.

Пӗ|7ле
Тӑватгӑрах туптатпӑр пиллӗке, 
Хӗрӳ ӗҫре вӗрет ҫӗршыв!..

Арҫын.
Кула кулах ҫухратьӗ пуршуй:

— ,'Гӗлӗк, тӗлӗк пилӗк ҫуллӑх
план,

Ӳстереймӗ колхос сирӗн уй...

Хӗрарӑм.
Мул хуҫисен тӗньинне 
Криҫӗс алли пӑват мӑйсене.

Арҫын.
Кӑпитал калат: „йун йухтӑр...

аван,
Вӑл йунпала кӑсйа кӳпӗ ман, 
Ҫирӗпленӗ влаҫ... ӗҫхалӑх ӗнси 
Сӗвӗнӗ ансат тата виҫӗ си ,“

Хӗрзрӑм.
Улаҫ кашкӑрсем, тулласшӑн

пире,
Унта та кунта шаккаҫҫӗ шӑлнй! 
Ватасшӑн вӗсем ӗҫхалӑх влаҫнеЦ 
Хӗсесшӗн татах'ҫӗнелнӗ хире...

Арҫын.
Пиллӗке вӑхӑтра тултарар,
Кам ӑна канҫӗрлет—аркатар!

Пӗрле.
Ӗҫхалӑхӗн вӑйӗ хӗрӳллӗ кӑвар...' 
Тӑшман ҫулӑхсассӑн ьӑлпар 

салатар!!!
Венеакин Туртуш .

Сыхлаҫҫӗ
Ш алтах аптрарӗ сатпахьа сойус». Тарӑхса ҫитрӗ 

унӑн преҫетаттӗлӗ.
— Мӑн тӑвас?—терӗ вӑл хӑйӗи кӑньелерне кай- 

нӑ ьух йокширски сысна тӗл пулса.
— Нӑрӑх!—ответлерӗ сысна. Л аьака шыраса 

малаллах шурӗ. .
— Мӗнле нӑрӑ... Катка кирлӗ мана, катка!.. 40 

тон хӑйар тӑварламалла ман... 2440 пӑт!.. Сыснана 
сура сурах йатлаҫрӗ претҫетаттӗл.

— Мӗн тӑвас?.. Мӗн тӑвас?.. Ну, мӗн тӑвас?— 
ҫухӑрат_ претҫетаттӗл хӑйӗн сотрутнӗкӗсене.

_— Мӗн тӑ в а с .. Мӗн тумалла, йулташ претҫетат- 
тӗл,—терӗҫ сотрутнӗкӗсем ьӗтресе.

— Пирӗн сойусӑн 40 тон хӑйар тӑварламалла. 
Аньах пӗр катка та ҫук. Ҫӑмӑрпа пӗрле хамӑр 
килкартинех сике-сике анӗҫха тесе кӗтрӗм. Ҫук. 
Вӑл хӑват пулмарӗ. Катка, ӑҫта есӗ, катка! Сире 
кӗтетпӗр... ех!..

— Каткашӑн хуйхӑрса ҫӗре шоплатрӗ претҫетат- 
тӗл.

— Мӗн т ӑ в а с... 'Р)ӑнах хӑраса ӳкрӗҫ сот- 
рутнӗксем,—тавай кашни урам вӗҫнех тӑрса кат-

\  касем сыхлас..^ Пире каткасем кирлине пӗлмеҫҫӗ 
пу;ь вӗсем... хӑйсемех. Килме т>хнӑ та пулӗ.

— Тавай сыхлар.—тесе пурте тӗрлӗ ҫӗре хурал- 
ла саланьӗҫ ..

...Каҫ пулса кильӗ. Кӗтнӗ вӑхӑт зхалех пӗтрӗ... Аха-
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лех шыва сикрӗ. Пӗр катка та тытаймарӗҫ сотрут-, 
нӗксем.

— Айакра пу-ьха вӗсем... инҫетре. Тен, тепӗр 
уйӑх иртмесӗр 'те  ҫитеймеҫҫӗ кунта,—шаньӑкӗсене 
ҫухатса хваттерӗсене суллӑньӗҫ катка кӗтекенсем.

Килӗҫха хӑйсемех,—тесе шухӑшласа ильӗҫ вӗ- 
сен пуҫӗсем. Вениамии Туртуш .

Опесли^кӑна пӗтермелли май.
Опеслиькӑ мӗнне тӗрӗс ӑнланса 'йулас мар те- 

сессӗн, Иетӗрнере тухакан „Колхоҫнӗк йулташ ӗ' 
хаҫатӑн 26-мӗш номӗрӗнье ҫапӑннӑ Р. Л. Саппош- 
нӗккӑв статйине тупса вуламалла.

I Унта ҫырнӑ:
Обезличка еще царствует, даже в Районных учрежденпях 
Нет у некоторых и вывески (Копхоз, Заготскот), в кан- 
целярии нет надписи где, кто работает (райсойуз)...

Саппошнӗккӑв-пӳрократ шухӑшӗпе, уьрештени- 
ри опесли'ькӑна пӗтерме, пӗрпӗр мо.ьар майлӑху- 
тошнӗка тупмалла. Ӑна вара пӗр витре сӑр парса 
уьрештенин вывӗскине пысӑк саспаллисемпе ҫыр- 
тармалла. Тата кам хӑш сӗтел хушшинье, хӑш 
пукан ҫинье ларса ӗҫленине пӗлтерме ҫтенасем 
ҫумне хутсем ҫырса ҫилӗмпе, ҫилӗм пулмасаи, та- 
Ьӑка ҫӑкӑрпа) ҫыпӑҫтарса тухмалла та, вара опес- 
лиькӑ пӗтсе ларат.

Ретактӑр иулташ, опеслиькӑна ӑнланман опес- 
лиькӑ ҫукши сирӗн уьрештенире? Хунар ҫутса 
шыраса пӑхха— тупаймӑни пӗр-пӗр кӗтесре,



г К А П К А Н “

ҫитес уйӑксемшӗн 
ҫырӑнса и л м 8 
манмани ес, 
йулташ?

ш у р н а л1
маннӑ п у л с а н  
калех ҫырӑнса 
илка йулташ!

Х акӗ—3 уйӑха— 45 пус, ® уйӑха—90 пус, ҫулталӑка— 1 т. 80 иус.
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Ъӑваш Совет Писсаттӗлӗсен
„ Т р а к т ӑ р "  а р а н а х ӑ

3-мӗш N° пй^етре. Ну >йрте ҫак маттери лсем пулаҫҫӗ:
6. Тумйлӗн -„Ш урилӗн керой (поемӑ).
7. Петтокки— „Партти* (поемӑ сыпӑкӗ).
8. Есрел— .Рот-фронт* (сӑвӑсем).

1. И. Тукташ — „Вӑкӑр Ҫырми“^повӗҫ).
2. Усман— Кунран кун (кзлавӳ.
3. Ҫ а в а ҫ — .105“ (от,ьӗрк)-
4. ■^алтун— Вутӑшӗньен (повӗҫ сыпӑкӗ).
5. Н. Дйсмӑн—Театтӑр (трамӑ).

. 9. М. Таннлӑв — 5^®зшсен пролеттариллӗ 
искуствишӗн (крит. статйа).

АЛ)Манаха '^ӑваш истат кӑларат. Хакӗ те, виҫи те ҫавах пулат. Кӗнеке 
киоскисем урлӑ сутӑн илмелле. Ҫырӑнса илме те йурат. 
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Илеймен.
Йалтн слушӑш§исем хушшин§е халнБ^Бен те сайом илме ҫырӑнаймаинисем пур.

Петр Иванььа халӗ пурӑнма пит лайӑх; ҫырма вулама лайӑх вӗреннӗ,
Вулама вӗреннз пулсан та, ҫырма веренвймен ҫав. Халиьен те сайом ҫырӑнса илейнвн.


