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ӑ ж с / т ӑ ^ .

Октапӗр уйавӗ ҫитесси икӗ уйӑх ытларах йулнӑ 
Ьухнех пуҫланса кайнӑььӗ ку ӗҫ.

Вӑрӑм-ҫырма йалӗн колхоҫнӗкӗсем Хӗрлӗ-ҫырма 
йалӗн колхоҫнӗкӗсене тӗл пулса каланӑ:

— Сиккипех иртсе кайатпӑр-ха кӑҫал сиртен. 
О ктапӗр ревод)утси уйавне есир нийепле те пирӗн 
пек хатӗрленме пултарас ҫук. Уйав ҫитесси халӗ 
хӑҫан, пирӗн колхоҫнӗксемпе ӗҫхресьенӗсем уйава 
хатӗрленме такҫанах тытӑннӑ та ӗнтӗ.

— Мӗн калаҫса тӑратӑр кирлӗ мара? Пире Хӗр- 
лӗ-ҫырмасӗне ҫитесси инҫеха скрӗн.

— Иртсе каймастпӑр пулсан манӑн ҫак сухалӑм 
типсе хӑрсах лартӑр.

— Е-ей, сиртен пулати ара пире ҫитесси!
_— Йӗркесӗр тавлаш ӑ5 5 ен тавай ӑмӑрту тӑват- 

пӑр—кам Октапӗр уйавне лайӑхрах хатӗрленсе 
илме пултарӗ унта.

Претлошенийе пур те йышӑнаҫҫӗ. Токӑвӑрӗ ҫине 
йалтипе колхосри тӗрлӗрен оп^ӗствӑ орканисатси- 
сен претставиттӗлӗсем ал пусаҫҫӗ.

Уйав кунӗ ҫывхарса пынӑ май Хӗрлӗ-ҫырма 
ҫыннисем уйава хатӗрленес хӑвӑртлӑхсене те ӳс- 
терсе пынӑ. Вӑрӑм-ҫырма колхосӗпе йалӗньен 
хӑратакан хыпарсем килсе тӑма пуҫланӑ Хӗрлӗ- 
ҫырмана.

— Вӑйлӑнах хатӗрленеҫҫӗ. Ҫӗнӗ йалав ҫӗлеҫҫӗ. 
Пит пысӑк йалав. Пӗтӗм йалавӗпе, колхосӗпе 
„И нтернатсионал" йурлама вӗренеҫҫӗ, ватӑ кар- 
§ӑксене те хора йертнӗ. Пирӗн аслӑ уйава хатӗр- 
ленме уйӑрнӑ тройккӑ нимӗн туни те палӑрмаст. 
Ҫывӑрат. Хускалмаст.

Тройккӑ ьӑнах та хӑйне хӑй ӑнланмалла мар 
тытса пынӑ. Уйава хатӗрленес вырӑнне ҫамрӑксе- 
не супотнӗк тутарса йала пыракан ҫула йусаттар- 
нӑ. Нумайӗшӗ ӳпкелешме тытӑннӑ вара.

^— Вӑрӑм-ҫырмасем уйав кунӗ вад)Д)И йурлама 
вӗренеҫҫӗ, епӗр пыльӑклӑ ҫулсене йусаса вӑхӑта 
иртеретпӗр. Намӑса йулатпӑр капла епӗр. Иртсе 
кайаҫҫӗ ӗнтӗ вӗсем пиртен.

Х ӑратакан хыпарсем татах та _килсе тӑраҫҫӗ 
Вӑрӑм-ҫырма йалӗпе колхосӗн^ен. Тыха Тимокӗпе 
Сухан Сентӗрӗ, раҫветкӑна йанӑскерсем, йала 
тавӑрӑнсан татах хӑратса пӑрахнӑ халӑха.

Вӑрӑм-ҫырма йалӗн хӗрӗсемпе каььисем^ питӗ 
§аплӑ ҫпектаккӑД) тума хатӗрленме тытӑннӑ. Йӗтӗн 
сӳсӗньен кулак сухалӗсем тӑваҫҫӗ, улӑмпа тӗрлӗ 
йышши ҫӑтӑк ҫатӑксен^ен виҫӗ йӑнрал хырӑмӗсене 
туса хунӑ. Пупран тумтир, вӑхӑтлӑха тесе, илнӗ. 
Пит ьаплӑ пулат, ӗнтӗ вӗсен уйав кун лартмалли 
ҫпектаккӑлӗ, тепӗ.

Хӗрлӗ-ҫырма ҫыннисен^ен хӑшпӗрисем пӗтӗмпех 
салхуланса кайнӑ вара:

— Мала тухаҫҫех ӗнтӗ Вӑрӑм-ҫырма йалӗсем. 
Пирӗн тройккӑ ҫпектаккӑд) тӑвасси ҫинтьен аса 
та  илмест. Иакур кармонистпа Ваҫкӑ тӑмраҫӑна 
савӑнӑҫлӑ §астушкӑсем калама вӗренме хушса 
пӑхнӑ та, урӑх нимӗн те туман.

^—  Халӗ тин ҫпектаккӑд) лартма хатӗрленме ты- 
тӑнсан та, хатӗрленсе ҫитереймӗр ӗнтӗ. Вӑхӑ§ӗ 
иумай йулмарӗ1-^тенӗ кал8ҫакансе»ъец пбрн.

— Халӗ тин ӑҫтан ӗлкӗрен ӗнтӗ,—ҫилленсе ка- 
ланӑ тепӗри.— Ҫпектаккӗле хатӗртенес вырӑнне 
тройккӑ пире урамри тислӗксене хырса пӗр ҫӗре 
купаласа хума хушаЕ

— Намӑс!—кӑш кӑрнӑ Кашӑк Уртемийӗ васкама 
йуратаканскер.— Вӑрӑм-ҫырмасем праҫнӗк ваД)Ди 
йалавсем ҫӗлеҫҫӗ, епӗр Октапӗр ваД)Д)И тислӗксец 
хырса аппаланатпӑр.

Тройккӑ мар, кахалсем вӗсем. Ҫӗнӗрен суйлас; 
урӑххисене лартмалла унта.

Ҫапла харкаш са тӑнӑ вӑхӑтра кӗтӳҫӗ а^и Ҫтап 
пан карланки ҫурласлах кӑш кӑрса пӗлтерьӗ ХЗ' 
лӑха:

— Инкек, йулташсем! Вӑрӑм-ҫырма йалӗсеч 
хуларан кӑруҫҫел кӳреҫҫӗ.

— Ленкрӗмӗр, Намӑса йултӑмӑр тинех!—теш 
пухӑннӑ ҫынсем.—Кӑруҫҫел кӳнӗ пулсан, пире пу 
тарса ху§ӗҫ тинех ӗнтӗ вӗсем.

Октапӗр уйавӗн^и ӑмӑртура намӑс курмал.и 
пулас шухӑшпа, ҫынсем килӗсене саланаҫҫӗ.

Октапӗр уйавӗ ыран тенӗ каҫ пӗр-пӗринш 
ӑмӑртакан икӗ йалпа колхосран та, хӑшӗ хӗрл: 
уйава лайӑхрах хатӗрленнине пӑхса тухма, прет 
ставиттӗлсем пухӑннӑ. Сӗтел хуш ш ин^е хак па 
ракан комиҫҫи ларат. Вӑрӑм-ҫырмасем, хӑйсе 
ҫийелле тухасса сиссе, малтанах хавӑсланса тӑнӑ

Пурте пухӑнса ҫитсен, комиҫҫи претҫетаттӗл 
каланӑ:

— Ҫапла ӗнтӗ пуҫлатпӑр пулӗ. Малтан Вӑрӑм 
ҫырмасене калаттарар-ха. Ну Вӑрӑм ҫырма йалӗ 
претставиттӗлӗсем, каласа парӑрха пире Окта 
пӗр уйавне есӗр мӗнлеӗҫсемпе хатӗрленсе илнине

— Епӗр калама ҫук пысӑк хӗрлӗ йалав ҫӗлео 
ҫине ылттӑн саспаллисемпе лосӑнксем ҫырс 
хутӑмӑр,— тенӗ мӑнкӑмӑллӑн Вӑрӑм-ҫырма йалӗп 
колхосӑн претставиттӗлӗсем.

— Лайӑх. Есӗр Хӗрлӗ-ҫырмасем мӗн турӑ 
тата?

— Епӗр,—тенӗ йӑвашшӑн Хӗрлӗ-ҫырма йалӗг 
колхосӗн претставиттӗлӗ,—тырпул хатӗрлеве 
ҫулталӑкри планне Октапӗр уйавӗ тӗлнелле К 
проььӑнӗпех тултарса патӑмӑр.

— Сирӗн миҫе про§5 ӑн тулнӑ тырпул хатӗ 
лев планӗ?—ыйтнӑ претҫетаттӗл Вӑрӑм-ҫырмасе 
ьен .

— 69 п ро^^ӑн ,—тенӗ пуҫне усса Вӑрӑм-ҫыр| 
претставиттӗлӗ, унтан хӑйусӑргараххӑн кала» 
Епӗр вулав ҫуртӗн^е питӗ §аплӑ ҫпектаккг 
лартма хатӗрленсе хутӑмӑр. Пырас текенсем ыр 
курма пыма пултаратӑр. Укҫасӑрах кӳртетпӗр.

— Маттур!—тенӗ комиҫҫи.—А есӗр Хӗрлӗ-ҫы 
масем?

— Епӗр-и? Епӗр укҫа-тенкӗ мопилисатсилесс1 
планне 104 про^^ӑна ҫитерсе тултарса 
тӑмӑр.

— Епӗр карьӑксемпе стариксене те ташлам 
йурлама вӗрентрӗмӗр. Ҫав тери лайӑх йурӑсем 
тухатпӑр ак урама, тенӗ.

— А епӗр шкул ҫуртне йусаса лартрӑмӑр, ^ 
Пӗлме)! пӗр ҫын та хӑвармарӑмӑр.



Тапратрӗҫ кашни харпӑр-хӑй сҫӗсене кӑларса 
хума:

— А епӗр... кӑруҫҫел туса лартрӑмӑр.
— Епӗр хамӑр йалхуҫалӑхӗньи ҫитӗнӳсемпе 

ҫитменлӗхсене пӑхса тухрӑмӑр. Кролӗксем туйан- 
тӑмӑр, сысна пуҫне 150 ҫитертӗмӗр...

— Епӗр... епӗр 3 мантолинӑ туйантӑмӑр.
— Епӗр кӗпере йусарӑмӑр, ҫулйӗр строиттӗл- 

стви планне пӗтӗмпех тултартӑмӑр.
— Епӗр... епӗр...
Вӑрӑм ҫырмасем хӑйсен ӗҫӗсемпе мухтанмалли 

нимӗн те тупа марӗҫ урӑх.
Совеш§а_ни хыҫҫӑн комиҫҫи хӑй ҫакӑн пек реш- 

шени йышӑнниневуласа парат:

Пуҫне тивнӗ.

Ӑмӑргура Хӗрлӗ-ҫырмасем ҫӗнтернӗ тесе 
шутлас.

— Мӗнле апла?—хирӗҫме шухӑшланӑ Вӑрӑм- 
ҫырмасем.-—Епӗр вӗт уйав вад>Д)И хӗрлӗ йалав, 
йурӑсем, ташӑсем, ҫпектаккӑд), кӑруҫҫел, тата ыт- 
тине те хатӗрлерӗмӗр.

—  Вӗсене туни лайӑхне лайӑх та, ан§ах унпах 
ҫителӗксӗрха. Ок^^апӗр уйавне йалавсемпе, йурӑ- 
семпе кӗтсе илнипех сахал, ьӗрӗ ӗҫпе, пысЗк ҫитӗ- 
нӳсемпе кӗтсе илмелле ӑна, тенӗ комиҫҫи.

Хӗрчӗ-ҫырмасен пит-куҫӗсем йӑлкӑшса ҫеҫ танӑ, 
Вӑрӑм ҫырмасен салхуллӑн курӑннӑ.

Тя. Т ӑв .

Ҫӗнӗ капкӑн
К ӑн тӑм а  ҫитнӗ, Хӗвел пӗтӗм вӑйне хурса пӗ- 

ҫертет. Иӑван Ҫилантйӗв хӑйӗн анкартин^е ывӑлӗ 
кӗлте кӳрсе килессе кӗтсе вы ртаЕ  Сасартӑк арпа 
ӳпди хыҫӗн§ен пӗр аьа  пӗтӗм вӑйран кӑшкӑрса 
тухат.^

— Йӑван тете, §асрах килха, пулӑшха! Лаша 
кӗпер айне кӗрсе ӳкрӗ.

Иӑван найанлӑн тепӗр айакки ҫине ҫавӑрӑнса 
выртат те, аллипе сулса, ҫапла калат:

— Мана мӗн... Еҫ ҫуки мӗн ҫын лашисене кӗ- 
пер айӗн§ен кӑларса^ҫ^/реме.

— Мӗнлеха апла, Йаван тете?! Лаша вӗт...— 
ним тума пӗлменнипе пӗр вырӑнтах тапӑртатта- 
рат а^а.

— Каланӑ пымастӑп тесе! Мӗн ман ҫын лаши- 
пе,—ҫилленет Иван.

— Ҫын лаши мар, санӑн лашу кӗрсе ӳкнӗ. Хӑ- 
вӑртрах 5 уп.

— Мӗнле ман?
Ура тӑрне сиксе тӑрса Иван мӗн вӑй ҫитнӗ та- 

ранах васкаса кӗпер патнелле ьупат. Лаша кайри 
урасемпе кӗпер хӑммисем хушнине кӗрсе выртнӑ, 
хӑмӑьӗ пӑвнипе харлаттарат ҫеҫ лаши вӑйлӑн. 
Лаши тавра Иванӑн ывӑлӗ ним тума пӗлмесӗр ьуп- 
са ҫӳрет.

Иван пер самантлӑха ҫак карттин ҫине пӑхса 
тӑнӑ хыҫҫӑн, вӑрвар кайалла ҫавӑрӑнса сӑрт ҫинел- 
ле ьупат. Пӗр хӗрлӗ сухаллӑ хрес§ене тӗл пулса 
ҫапла „ыйтат:

— Йулташ, тархасшӑн ырӑ ҫын пулса лашана 
туртса кӑларма пулӑшха!

Леш ҫынни аллипе сулса ҫапла калаЕ
— Ай-ай, халӑх! Такҫанах йусамалла кӗперне. 

Лашине шел: Есӗ хӑна пулӑшма урӑх ҫынна 'вӗнха. 
ман вӑхӑт ҫук.

Иван малалла -бупса кайса тепӗр ҫынна тӗл пу- 
лат. Тархаслат, ыйтат, нихӑшӗ те пулӑшасшӑн 
мар. Хамӑрӑн ӗҫсем нумай, ҫын лашисене туртса 
каларса пама ӗҫсӗр аптраман епӗр, теҫҫӗ.

Иван пит хытӑ ҫиленнипе кайалла §упа¥.
— Ну, халӑх темерӗн пирӗн йалсене]—тесе мӑ- 

кӑртатат хӑй ӑссӗн тарӑхнипе.—Ҫынна инкек пыр- 
са ҫапӑнсан пулӑшма хӑраҫҫӗ. Кӗперне те такҫанах 
йусамалла. Хам йалсовет претҫетаттӗлӗ пулса пу- 
ҫарса йамасӑр нихӑшӗ те йусама тухакан пулас ҫук 
ӗнтӗ, тенӗ.

Кунта каласа кӑтартнӑ ӗҫ Тутаркас районӗн§и 
Ш уркасси кӗперӗ ҫин5 е пулса иртмелле ҫитес 
кунсен§е. Кӗперне курсассӑнах унта пулса иртес- 
сн кирӗк камшӑн та паллӑ. Ҫавах.

Капкӑн сӑмаха аса илсенех пурин куҫ умне те 
пӗр-пӗр §ӗрьуна тытмалли хатӗр курӑнса кайат. 
Капкӑн тени темӗн тӗрли те пулат: хӑшӗ кайӑк 
тытмалли, хзш ӗ каш кар, хӑшӗ тата ҫын тытмалли 
пулат, вӗсене пурне те шутласа та пӗтерес ҫук. 
Ан^ах сӑмах ҫӗнӗ капкӑн ҫин§ен пырат-ха. Ку 
капкӑн пит те пысӑк, ҫавӑнпа унпала темӗн мурӗ 
те тытма пулат. Еӑл капкӑна Кӑш аркассиньи 
(Ҫӗрпӳ р.) „Утар вы рӑнӗ“ йатлӑ ҫырма урлӑ хур- 
са йанӑ. Ӑх, мур калама маннӑ, ку капкӑнӑн йа^ӗ 
те пур, ӑна „Кӗтӳ тапур кӗперри" тесе ьӗнеҫҫӗ.

Вӑл капкӑна тума Кӑшаркасси йалӗҫтӑвкомӗ 
хытӑ пулӑшнӑ. Пысӑк тав уншӑн ӑна. Халӗ вӑл 
капкӑнпа кунсерен темиҫе етем, темиҫе выд)ӑх 
тытма пулат. Пӗрре капкӑна лексен тухасса ан 
шухӑшла вара, хӑтге §ӗлхӳ татӑлса сирпӗнсе кай- 
малла ҫухӑрсан та тухаймӑн. Ку к а п к ӑ н а  
шухӑшласа кӑларнӑшӑн йалӗҫтӑвкома парнелемел- 
лех (йӗплӗ ҫӑмахпа). Инай Ф .

Пуп хуйхи

Хуйхӑ мана, йцлӑхлӑ ҫынна... Ҫулталӑк х^шщ^н 
пӗртвн п*р хӗрв ҫвҫ днркӳрв вендвт тус* йатам, вал 
■улнн хамӑн хӗр пулдӗ.

тя



Луккари карьбк.
Октапӗр ревоД)утси уйавӗ йа§ӗпе аьасем кивӗ 

пурнӑҫа асӑнса ҫырнӑ пйессӑна лартнӑ. Пйессине 
аьасем хӑйсемех пӗрле пухӑнса ҫырнӑ пулнӑ. Ан- 
§ах , тӗрӗссипе каласан, аьасем кивӗ пурнӑҫ ҫин- 
§ен лайӑххӑнах пӗлмен, ҫавӑнпа вӗсем хӑйсем тӗ- 
рӗс мар ҫырнисене тӳрлеттерме, Луккари карьӑка 
§ӗнсе пынӑ.

Хветут Иванӗ, ҫӗрулпут^ӗ род)Не вы.-ьаканскер, 
сӳс сухалпа, картонран тунӑ шур ҫухавиллӗ кӗпе- 
пе стсенӑ тӑрӑх калле-малле утса ҫӳресе, мушик 
роД)не выл)акансен йанаххисеньен §ыш а ьы ш а 
тухнӑ

—  Ҫук, апла м арььӗ  ӗлӗк?!— тесе шухӑшлат 
Лукари карьӑк  пуҫне ик йенелле сулантарса.— 
Пирӗн улпут Елексантӑр И ваньӑ, таса тумланса 
ҫӳрекенсер, мушиксемпе хӑй аппалзнса варалан- 
масьӗ? Мушиксемпе аппаланма унӑн управд^айуш- 
ЬИ пурььӗ- Елексантр И ваньӑ управд)3йуштине 
хӑйӗн кӑпинетне ь ӗ н е ь ь ӗ  те, калаььӗ:

—  Ҫапла, ҫапла, Ваҫҫили М итрӗь,—теььӗ!— 
Иванов Ваҫҫили пит ьӑрсӑр  мушик Пыратӑп епӗ 
урампа, вӑл сторовӑ тумасӑрах иртсе карӗ ман 
умран...

Ну, управд>айуш5 и, паллах ӗнтӗ, улпутӑн кӑмӑл- 
не килесшӗн каҫсах кайаььӗ- Улпут каласа пӗтер- 
н ӗ —пӗтерменех асӑннӑ мушика ь ӗ н тер еььӗ  те, 
ерне хушши хыҫса ҫӳремеллӗхех ӑш алантарса йа- 
р а ь ь ӗ .

Пйессӑри ӗҫсем малалла шуса пыраҫҫӗ. Стсенӑ 
ҫиньи ӗҫсем кӗлтесем пӑрахса тухнӑ уйра пулса 
иртеҫҫӗ. Х ресьен ролӗсене выд^акан аьасем  ни- 
йепле те улпут ҫӗрӗ ҫиньи ты рра пуҫтарса парас- 
шӑн мар. Улпут вӗсене нукайккапа хӗнет.

— Ку каллех апла п у л м ан ,-тесе  ш ухӑшлат 
хайхи Л уккари карьӑк.— Выҫӑ аптранӑ хресьен- 
сем хӑвел тухаььенех тӑрса улпут тыррине вырма 
кайаььӗҫ. Улпутсем ун ьухне ҫӗрӗсене тара па- 
раььӗҫ  хресьенсене йе ҫурмалла, йе ҫтелнӑ. Каш 
ни, выҫӑ вилесрен хӑтӑлас тесе, кӑш тах та пулин 
укҫа тупма пулмӗши тесе, ьуп аььӗҫ  вара улпут 
патне. Улпуг пӗр теҫеттин ты рӑ вырнӑшӑн, калӑ- 
пӑр, виҫӗ тенкӗ парат. Хресьенссм йунӗ вӑл тесе 
ш ухӑш ласатӑраҫҫӗ.Зтенкӗҫурӑта пулинпамӑнши?— 
тесе ыйтаҫҫӗ. Улпут памаст. Хресьенсем хупӑннӑ 
кантур алӑкӗ умӗнье пӗрпӗринпе калаҫкаласа тӑ- 
раҫҫӗ те, улпут хӑлхи вӗсем шут туса тӑнӑ шава 
йуратмаст. Ҫав вӑхӑтрах вара улпут опйесьӗкӗ

Йакур Куҫми лаша ҫине ларса стамовой патйе 
Ьуптарат.

— Вашшӗ плакороти! Ҫапла, ҫапла,—тет,—хрес- 
ьенсем пӑлханаҫҫӗ.

Еара становой „опшорнӑй камантӑ* текен сал- 
таксене йертсе килет те йала, кашни ьухӑнпа вӑ- 
там ҫурӑмӗньен пушӑпа виҫме тытӑнат. Ун пек 
Ьухне виҫӗ тенкӗ мар, икӗ тенкӗ ҫурӑ ҫеҫ тӳлен- 
сен те лаваглансах в ы р а т вара хресьен 
улпут тыррине. Ҫийӗньен: тархасш ӑя выртар, выҫӑ 
вилетпӗр, тесе йӑлӑнса тархаслаЕ

Стсенӑ ҫинье выд^аканни илемлӗ хресьен хӗрнӗ 
Наташшӑна курсан, тӳрех аллипе хырӑм урлӑ 
ильӗ те, хӑйӗн ьзплӑ килӗ йенелле сӗтӗрме ты- 
тӑньӗ.

— Ах, ухмахсем, ухмахсем!—тесе кулса ильӗҫ 
Луккари карьӑк  тутисем.—Ун пех пулни вара, 
ах, айван аьасем!

Кунта унӑн пуҫне хӑйпе пулнӑ ӗҫсем аса килсе 
кайаҫҫӗ. Ҫамрӑк улпута вӑл малтан вӑрман хӗр- 
ринье тӗл пулнӑььӗ. Ҫамрӑк улпут ун ьухне 
ухутаран тавӑрнак нсер, Луккари хӗре курсан, 
ҫуллӑ куҫӗсемпе пӑхса, ун патнех пырса тӑнӑььӗ. 
Луккари вӑранса катам пир пек хӗрелсе кайнӑ. 
Улпут унӑн шурӑ йанах айӗньи пирне тытса 
аьаш ш ӑн ьӗпӗтнӗ те, хӑй йыгтине йӑхӑрса хӑйӗн 
килӗ йенелле утнӑ.

Тепӗр кунне Луккари ашшӗпе амӑшӗ патне ул- 
путӑн еккономки Марйӗ Йекорӑвнӑ пырса ҫапла 
каланӑ:

— Улпут корнӗьнӑй пулма хӗр шырат. Сирӗн 
Л уккари пултармалла унта. Сирӗн ҫемйе пысӑк. 
Тӑрантарма йӑвӑр Пӗр ҫӑвар катӑлсассӑн та, кӑш- 
тах ҫӑмӑлланӗ сирӗн пурнӑҫ

Луккари вара улпуг ҫуртне куҫат пурӑнма. Кор- 
нӗьнӑй халӗ ӗнтӗ вӑл. Кайран... Кайран паллах 
ӗнтӗ мӗн пуласси. Улпут хӗр кӑмӑлне ҫавӑрма 
тытӑнат...

Луккари карьӑк  ватӑлнӑ, тӗссӗрленнӗ куҫӗсемпе. 
стсенӑ ҫинье малалла мӗн пулса иртнине пӗле^ 
тесе, пӑхат тимлӗн. Стсенӑ ҫинье улпут Натташ" 
кӑна тӗртсе йарат, Натташкӑ улпута хирӗҫ кин • 
ш алты таЕУ нтанН атташ кӑхӑйӗнсавнӑхресьенаьипе 
ҫеҫен хире тарат. Вара вӗсем улпута хирӗҫ воста- 
ни кӑлараҫҫӗ, сенӗксемпе, ҫавасемпе- пыраҫҫӗ ул- 
путпа ҫапӑҫма,

—  Тарма май килмерӗ ҫав ун §ухие,—тесе аса 
илет карьӑк  Луккари, хӑйӗн ватӑ пиьӗ тӑрӑх 
йухса аннӑ куҫҫӳлӗсене хыг аллипе ш ӑлса.—Тыт- 
рӗҫ те, йертиььенех хӗнерӗҫ. Кайран ӗҫленӗ- 
шӗн икӗ пӑт тырӑ тӳлерӗҫ те, атте-анне килне 
хуса йаьӗҫ...

Амӑшӗ сахал мар куҫҫӳл тӑкнӑ вара хӑйӗн хӗрӗ 
ҫавӑн пек етем кулли пулнӑшӑн. Йал-йышсем ура- 
ма тухма та паман—мӑшкӑланӑ...

Пйессӑ „интернатсионал" йурласа пӗтнӗ хыҫ- 
ҫӑн, аьасем хайхи Луккари карьӑк  йенелле ҫа- 
вӑрӑнса пӑхаҫҫӗ те, тӗлӗннипе хытсах кайаҫҫӗ.

— Мӗн есӗ, кинемей, йӗрегӗн? Мӗн пульӗ?
Кинемей, копператтивра илнӗ тӗксӗм тӗслӗ тут- 

рипе икӗ куҫне хупласа илсе ӗсӗклесех йӗрнӗ, йӗр- 
кӗллӗн нимӗн те каласа пама пултарайман.

М. Ант-айа.



Хура сӑнсене— хӗрлӗ сӑнӑпа
Тутлӑ ыйӑхлӑ канаш.

Канаш районӗнъе ҫулйӗр тӑвас- 
сп питӗ йапӑх пырат. Хӑшпӗр 
йалканашсем ку тӗлӗшпе нимӗн 
те туман. Комсомол орканисатси 
ку ыйтуран айакра тӑрат.

Тутлӑ ыйхлӑ Канаш 
Пирӗн сана пӗр канаш:
Ҫулйӗр тӑвӑм ӗҫӗн^е 
Тӑрах, тӑр тӳшек ҫиньен.
Сана тата комсотантӑш,
Ҫаплипех тӑрса йулантӑк, 
Парӑпӑр пӗр ^ыс халав— 
Намӑсла §ӑпта йалав.

Тутлӑ тӗлӗн тӗлленеҫҫӗ
Ҫӗрпӳ районӗнъе Трак, Йанкао, 
Ттиркӳ.7лӗ Упи йалканашӗсем ҫул- 
сӑрлӑхпа кӗрешмелли икӗ вуиӑ- 
куилӑхра нимӗн те тумаҫҫӗ.

Виҫӗ ӗҫлӗ йалканашӗ,
Тутлӑ тӗлӗк тӗлленеҫҫӗ.—
Ванса пӗтнӗ ҫулйӗрсем 
Хӑйсемех пулса ҫитеҫҫӗ.

Тӑрӑр, тӑрӑр хӑвӑртр.ах 
Ҫулпала авто килетӗ,—
Авто мар хад) хӑвӑр та 
Ҫырмана кайса вилетӗр.

^ул айне путнӑ , 
йалканашҫем

Ҫӗрпӳ районӗнъе 900 куи метр 
кӑларнӑ БУл усӑсӑр выртат. 
Й алканаш ӗсем халӗ те турттарса 
памаҫҫӗ.

900 купометр ьул 
Нимӗн усӑсӑр вы ртаЕ 
Ванса пӗтнӗ автоҫул 
Вӑл ьулсемш ӗн аптӑрат.

Ҫӗрпӳри рай РӐКӐИ 
Ҫав ьулсене пӑхрӑри? 
тталканашсен „ӗҫ парши"
5 улсем айӗн^е марши?

Ҫӗрпӳ— каҫӑр пӳ.
Ҫӗрпӳ районӗ Ъ.АССР 12 ҫул 
тултарнӑ ҫӗре Канашпа Ш упаш кар

хушшинБи автоҫула туса пӗте- 
ретиӗр тесе сӑмах паъӗ. Анъах 
халӗ плана тултараймаст.

Ҫӗрпӳ, Ҫӗрпӳ, Ҫӗрпӳ—
Еҫсемшӗн каҫӑр пӳ.
Ҫӑмтхӗпе тем тӑвӑ^ьӗ 
Ӗҫре пӳлӗнсе тӑвӑньӗ.
Ҫӗрпӳ ес ху йышӑнннсене 
Мӗншӗн ҫӗре пӑрахан.
Ӗҫре ответсӑр пуляипе 
Тухатӑн акӑ парака.

Хастар ^урпай
Хӗрлӗъутай районӗнъя ЬУРпай 
йалӗ ҫулйӗр йусас плана 100 проъ* 
Ъӑнӗпех тултаръӗ.

Вӑттӑк, 5У рпайтӑк, "^урпай!— 
Ҫӗр проььйнӗпех унан пай. 
Ҫулйӗр ӗҫӗ вӑхӑтлӑ,^
Ӑвто майлӑ хӑвӑртлӑх. 
Ҫакнашкал хастар йала 
Памалла хӗрлӗ йалав,

Петбр Тороней

Империалисӑм ырлӑхӗн^е

— Таса атта, хӑвӑрах куратӑр бнтб елбр кунбн-ҫбрбн ьухбн интуссом ва1ь/ъи пурӑималяи ҫуртйброам 
бватпӗр . Авӑ пбх мбнлв тбреклб тбваҫҫб вбоонв...



Раппӑрт пара?.
Вӑл ҫыпна ел.ӗ малтаялдса А слӑпатӗрйел йалсо  - 

кӑятселерӗн§а тӑл пултӑм.
Вӗрӑмскер вӑл. Тӗпелрен пуҫласа алӑк патне 

ҫнтиььеиех тӑсӑлнӑ пулна пулӗььӗ те, вньах алӑк 
патне кӗнтселер хуралҫийӗ ларнипе ирӗксӗрех 
кукленсе выртмалла пулнӑ унӑн.

— Кам ку?— ыйтрӑм епӗ.—Вилме выртмани ку 
снрӗн?

—  Вилессе §асах вилмӗ те-ха вӑл,—-тет хӳрал- 
ҫӑ,—Вилес ҫын сӑнаклӑ мар. Л ав кӗтет ха вӑл, 
К аҫала кайасшӑн.

— Вара пуҫлӑхсем ӑҫта кунта? Пайан ӗҫлемеҫ- 
ҫӗ-шм?

—  Ьҫме ӗҫеҫҫӗ ҫав... Кутӗрке Ваҫлийӗ (йалсо- 
вет претҫетаттӗлӗ) а§ине тӗне кӗртнӗ пайан. Ҫа- 
вӑнпа кӑҫтиьара пулас пурте..,

— Сан, тӑхла§ӑ, пӑртак хӑлхара пур пулас,— 
терӗм  еп ӑна пӗр вӑтанмасӑрах.

— Ӗҫлеме килмеҫҫӗим,— тесе ыйтасш ӑн^ъӗ епӗ 
санран.

—  Е-е-е-е... Каҫ кӳлӗмсӗр килмӗҫ пуд> ҫав„.
—  Ш ыв парха, шы-ы-ыв!—тесе ахӑрса вӑранса 

кайрӗ хайхи вӑрӑм ҫын.
—  Е-е-е... шыв... Ш ывӗ те ҫук§ӗ пулас-ха кун- 

та,— тесе витрене капӑртаттарса алӑкран тухса 
карӗ тӑхла§—хуралҫӑ—исполниттӗл.

—  Ех, прокД)аттӑй1—тесе тӑрса лар§ӗ вӑрӑм 
ҫын.—-Шывӗ те ҫук, лавне те памаҫҫӗ. Ҫӑварӑм 
та типсе кайрӗ’

Т)ӑнласах та унӑн ҫӑварӗтипсе ш ултӑркаса лар- 
нӑ. Сӑмахӗсем те авӑ ҫавӑнпа тӑм ш ӑхли§ӗ кала- 
нӑ пек йантӑравлӑн пӗтӗрӗнсе тухаҫҫӗ. Куҫӗсем 
урм ӑш са ал^аран ӑ. Хӑлхисем §ӗтревлӗн сиккеле- 
неҫҫӗ. Ҫамки картланаЕ  Анлӑравлӑн сывлат сӑмси 
те унӑн. Мухмӑрла ҫыннӑн урӑхла пулма та  пул- 
тараймаст ӗнтӗ вӑл, а§семӗрсем.

— Кам пултӑнха есӗ... ӑҫтан?—пӗлес кил§ӗ ман 
ӑна.

—  Епӗ Каҫала кайатӑп. Ҫулйӗр теҫетнӗкӗ. Пӗле- 
тӗн пулас вӗт, Ҫулйӗрсем на§ар. Йусас пулат. 
Иусавҫӑсем мана кӗтеҫҫӗ. А, кунта вӗсем лав па- 
ыаҫҫӗ. Кун ҫурӑ ӗнтӗ ҫапла выртатӑп.

Хамӑр ҫын иккен, Сотсиалисӑмла ҫулйӗршӗн 
кӗреш екен керой, тесе хаваслӑн шухӑшласа ил- 
тӗм епӗ.

* *
Тепӗр кунне ҫак ҫын— как теҫетнӗк Каҫал йал- 

не персе ҫитнӗ. А слӑпатӗрйелӗн^и ҫулйӗр штапне 
телефонпа ш анкӑртаттарат.

—  Итлӗр! Итлӗр! Каҫал калаҫат... Каҫал!.
—  Ну, вара. Мӗн кирлӗ... Мӗскер?
— Раппӑрт!.. Каҫалпа Канаш хушшин§и автопус 

ҫулӗ ҫак кунсен^ех йусанса пӗтет. Пайан куна 
92% пурнӑҫланнӑ есӗр панӑ сатани.

— П а§§уш ки, апла!..
—. Т)имха, ан канҫӗрле! Тата икӗ кунтан авто- 

пӑспа мар, айтурпа тӑрлаттарса ҫӳреме те май пу- 
ла^. Йешӗл те, йешӗл ехерте, мехӗр йӗпе ҫанталӑк 
кансӗр лемесессӗн, хам пекех ӗҫлеме П атӑрйелпе 
Ш ӑмӑр шӑ хушшин§е ӗҫлекен теҫетнӗке ӑмӑртӑва 
§ӗнетӗп. Пускай, вӑл та ӗҫлетӗр. Ку раппӑрта 
хаҫада ҫырса пӗлтерӗр. П и§етле§§ӗр йепле пул- 
сан та. Раппӑртхы ҫне „Каҫалпа Каваш  хуш ти н - 
§и  ҫулйӗрӗн аслӑ та, ответлӑ теҫетнӗкӗ Пун^ӑк-

ков Иван* тесе алӑ пустарӑр, Сывӑ пудӑр.! Курнӑ- 
ҫӑпӑрха унта...

—  Пултарат, пирӗн ПуЧ)1?акков!--тесе хаваслӑн 
ҫакса ху^ӗ  телехвон кӗпҫине штап н а^ ^ал н ӗк й —- 
Ех, пур теҫетнӗксем те ҫавӑн пек ӗҫлесессӗн йеп- 
ле аван пулӗ^^ӗ.

Тепӗр икӗ кунтан Каҫал урлӑ Канаша каймалла 
пул§ӗ манӑн.

Й ала пырса кӗрсен ман ӗмӗрхи йӑла вара вӑл— 
урам икӗ айакӗсен§и тӗрлӗ сӑнсӑпатсене куҫласа 
пырасси.

Пӑхатӑп. Копператтив лавкки тӗлӗн^е тапӑра 
антарнӑ сурӑх кӗтӗвӗ пек пинш ак—сӑхманлӑ ха- 
лӑх кӗпӗрленсе тӑраЕ  Кашнин аллин§е кӗреҫе, се- 
нӗк... §авсаланса тӑраҫҫӗ. Кӳллӗннӗ лашасемпе те 
унта 'вылайӑн.

— Айтаха геп... айта!
Лавҫӑ манӑн лашине унталла пӑрӑнтар^ӗ.
— Кам ку—кам?— пӑхатпӑр тилмӗрсе кайсах.
Хай вӑрӑм ҫынна, хай Пунтакков .керойа* ха-

лӑх хушшин§ен иккӗн ҫавӑтса тухса, хваттернелле 
танкӑлтаттарса илсе кайрӗҫ.

— Мӗн ма есир вара кунта пухӑннӑ.
— Мӗнма. Вара курма килтӗмӗр вӗт. Хамӑр 

теҫҫетнӗкҫке. Епӗр ҫулйусавҫӑсем... Епӗр унӑн тар- 
ҫисем,— калаҫат халӑх.

— Тарҫӑсем мар пуд> те...
— Тарӑхнӑ йенне калаҫатпӑр, а§сем ,—тет пӗр 

сар сухаллӑ Каҫал 'вӑваш ӗ.—Пире вӑл ӗлӗкхи ху- 
ҫасем йевӗрлех тыткалат.

— Вара ҫапла пулмасӑр... Ҫаплах ӗнтӗ,—тет пӗр 
х ӗ р а р ӑ и ,. Кам нумайрах ерех ӗҫтерет—ҫавӑнне ӗҫ- 
кунӗсене виҫӗ хут ӳстерсе ҫырат. Ак, Павӑл ывӑ- 
лӗ ӗҫлемесӗрех кӑҫал утарнӗк пулса ларвӗ.

—  Вӑл кӑнаим-ха. Пӗр кун кулакМ ӗкӗте арӑмӗ 
патӗн§е виҫӗ ҫӗр каҫнӑ. Вара ӑна ҫул-йӗр йусама 
тухасран хӑтарса хӑвар§ӗ вӗт.

Халӑх ҫӑварӗ калаҫа!’... Ӗҫлӗ халӑх. Вӗсен ка- 
лаҫӑвӗсем пӗтӗмӗшпех тӗрӗс ман шухӑшпа. Мӗн- 
шӗн тесен, Каҫалпа Канаш хуш ш инви ҫулйӗре 
йусас ӗҫ пайан куна ҫитсе те 64%  ҫеҫ ӗҫпе пур- 
нӑҫланнӑ.

П}нтакковӑн раппӑрвӗ ерех кӗлен-ви ӑшӗн§ен 
пӗтӗрӗнсе тухса, тӑм ш ӑхли§ӗ кӗввипе каласа 
панӑ „раппӑрг* пулнӑ. Вӑл ,р ап п ӑр т“ историйӗ 
ҫак хӑтлану хыҫҫан районри ш тапӑн акти ҫине 
манӑнми ҫырӑнса йулнӑ, хад> сутра. Пун^^акков 
Каҫалрах. Вӑл ҫулйӗр „йуса'!'*. Ҫулйӗре йуса- 
малла.

Ҫулйӗрӗн на§арлӑхӗпе вирлӗн кӗрешмелле. Вӑл 
сотсиалисӑм тӑшманӗ.

Пунтаккова та йусамалла. Ун йевӗрлӗ „утакан 
пи§ӗкесемпе“ те вирлӗн кӗрешни кирлӗ. Вӗсем 
ӗҫхалӑхӗн тӑшманӗ.

Мнтта Пвтбрб.



Хупӑ лавкка уҫӑ ^ухне
Таварсене уйрӑм претприйаттисен§е ӗҫлекенсе- 

16 сутакан хупӑ лавккана §и иртерех пыраканни 
;ав тери йерипен. хӑйусӑрлӑн, айӑпланнӑ выд,ӑх- 
^ӗрлӗх пек пырса кӗ§ӗ.

Лавккара кӗпӗртетсе тӑракан утарнӗксен ^авси- 
сене вӑрттӑн, сисмелле мар сиркелесе лавкка са- 
ветуш§ийӗ патне шӑвӑнса ҫитрӗ вӑл.

— Мӗнле пурӑнакалатӑрха, Иван Л укки§?~терӗ 
вӑл темиҫе ҫӗр сахар трес§ӗ ирӗлсе кайнӑ вырӑн- 
тан тухакан сассипе.-А рӑм у мӗнле? А§усем? Си- 
рӗн Петук тек-текех вар ыратат тенӗ пек астӑва- 
тӑн епӗ.

Саветушри ӑна хирӗҫ типпӗн арӑмӗ сывах ик- 
кенне, Петук та тек-текех вар ыратни ҫин^ен 
шарламаннине каласа парат.

Саветуш§ине хирӗҫ нимӗн калама та аптрарӗ 
вӑл. Пӗр самантлӑха шӑп. Тавар илме пыракан 
ашӗн^е тӑвӑллӑ кӗрешӳ. Кролӗкла хӑйусӑрлӑхпа 
хай ҫумне нумайтарах пӗтерсе ^икме тӗртекен 
туйам кӗрешеҫҫӗ ун ӑш ӑн^е. Ак кӗҫех ун пуҫ пӳр- 
не кӗмелле сӑмси шӑтӑкӗсем темскере хыпашласа 
тупрӗҫ. Сайра хутран тӗл пулакан таварсене тӗл 
пул-бӗҫ ун сӑмси шӑтӑкӗсем. '

— Епӗ килтен тухрӑм та,—хӑйне хӑй хӑйулан- 
тарса пуҫларӗ вӑл,—ҫав^ хисеплӗ Иван Л уккиба 
кайса курасха тетӗп, Вӑл копператси фронтӗн*5е 
йепле кӗрешнине курасха тесе килтӗм.

Ҫапла калаҫнӑ май унӑн темскер йӑлӑнса ыйт- 
нине палӑртакан куҫӗсем хупӑ лавкка саветушбин 
куҫӗсене пӑталарӗҫ. Ҫав тери пӑхӑнма хатӗррине 
палӑртакан ҫутӑпа йӑлкӑшаҫҫӗ ун куҫӗсем.

— Епӗ кирлӗ пулӗха тесе, укҫа пӑртманикне те 
§иксех килтӗм !.—терӗ вӑл йулаш кинтен пӑшӑл- 
татса.

Хупӑ лавкка саветуш§и хӑй умӗнбе тӑракан та- 
вар илме пынӑ ҫын ҫине тӳсмелле мар йӗрӗннине 
палӑртакан кӳҫӗсемпе пӑхат.

„Вӑт арап!—шухӑшлат саветушби.—Йепле вӑл! 
Мӗнле памасӑр тӑма май пултӑрха ӑна. Ҫитменне 
тата паҫӑр Петӗр Й ӑванб телефонпа, вӑл пӳтсӗре 
кӑмӑл туса йар терӗ те... Памалла пулат пул,, шуйт- 
тан илеш ш ӗ“.

Ҫакнашкал тавар илекене лавккара ӗҫлекен при- 
кашбӗксем килӗштермеҫҫӗ. Ун корҫинки ҫине та-

варсене йурийех, кӳрентерес тесех ывӑтаҫҫӗ вӗсем. 
Анбзх хӑйусӑр тавар илекенӗ вӗсене уншӑн пысӑк 
тав тӑват. Хитре те илемлӗ сӑмахӗсемпе хӗрӳллӗн 
тав тӑват вӑл вӗсене.

Иккӗмӗш тавар илме пыраканни пӗрре те мал- 
тан пыраканни пек мар. Вӑл шалтах ӑрасна. Хупӑ 
лавккана асар та писӗр ҫил тӑвӑл пек, пӗрхӗнсе 
кӗрет вӑл. '^еретре тӑракан утарнӗксен ушкӑнне 
п р тӑ р ӑ н  сирсе, пӗр икӗ утӑм йарса пуссах ҫитсе 
тӑрат вӑл саветушби патне.

— О сторовӑ, Луккиб, шуйттан пукани!—"биркӳ- 
ри тийаккӑнла патмӑр сасӑпа ҫуйӑхат вӑл.—Ну 
мӗнле сиккелетӗн? Палламастӑн, мӑнланса карӑн 
иккен!... А ман карбӑк „Лукки§ патне кайса мӗн 
те пулин илсе килес§ӗхӑт сан. Палланӑ ҫын—па- 
ма кирлӗ" тет. Есӗ леш, прикашбӗксене калаха. 
Епӗ укҫа пӑртманикне те хампа пӗрлех §иксе кил- 
нӗ, „Тултар ак ҫакӑнта,—терӗ тийаккӑн сасӑлли 
хӑй ҫӗлӗкне лартса парса!“ Хе-хе!

„Мӗн ҫав терийех кӑш кӑрат вӑл?— салхуллӑн 
шухӑшлат саветушби.—Ҫынсем илтме пултараҫҫӗ 
вӗт. Парса йарас пул), кайтӑр §асрах“.

_Ку етеме хупӑ лавккари прикашбӗксем те ки- 
лӗштернӗ пек пулаҫҫӗ.

Ҫакнашкал тавар илме пыракан етемсем, мал- 
танхипе кайранхи те хупӑ лавкка саветуш§исен 
ҫав тери йышланса кайнӑ снаккомӑйсем. Хупӑ 
лавкка саветушбийӗсем хушшинбе снаккомӑйсем- 
пе ҫыхӑну тытса вӑрттӑн ӗҫсем туса айӑпланман- 
нисене шыраса тупма питӗ хӗн. Ш упашкарти Кор- 
тӑн 10-мӗш № -лӗ лавккинбе те ҫавнашкал саве- 
тушби пулнӑ теҫҫӗ. Ҫав итейӑшӑн ҫапӑҫакан пат- 
тӑр асаплӑ вилӗмпе вилнӗ тенине те илтнӗ пек астӑ- 
ватӑп епӗ. Ҫак Ш упашкарти паттӑр та хӑйуллӑ 
копператтӑра Ш упашкар хули варрине §улпалӑк 
лартса пама ш ухӑш лаббӗҫ тенӗ пек хыпарсем те
"УР-

Анбах мӗнле, снаккомӑйсемпе кӗрешме май 
пурши?

Май кӑна мар, кӗреш мелле вӗсемпе.
Утарнӗк йулташсем, хупӑ лавккасен ӗҫне тиш- 

кӗрес ӗҫе, рапо5 §исен контроД)Не вӑйлатӑр!—Тиш- 
кӗрӳ ӗҫне вӑйлатса пынӑ ҫемӗнснаккомӑйсем хӑй- 
семех, йӗке-хӳресем пекех, тарса пӗтӗҫ. Л. Л.

„Хуҫа“ --упӑш ка.
Ӗлӗк упӑш кзна хуҫа тетъӗҫ. Халӗ 

Октапӗр тивлеъӗпе упӑшкана хуҫа 
тейес йӑла ҫухалъӗ.

—  Санӑн хуҫу ӑҫта? Ма килмест вара 
вӑл кунта ӗҫлеме супотнӗке?

—  Мбнле „»уҫу“ ?
—  Тепӗр майлӑ каласан упӑшку?
—  Упӑшкам пур, хуҫам ҫук вара манӑн. 

15 ҫул ӗнтӗ „хуҫасӑр“ пурӑнатӑп, упӑш- 
кампа ҫеҫ,— ҫавна та пблместӗни?



Ӳлбмри муҫейра.

Ӳлбихи ҫын: Акӑ ку кам?
Муҫой ҫынни:—Кӳ вӑл ӑвал йалти ӗҫҫыннисен 

йунне ӗҫсе пурӑнна ҫын. Кулак тет§ӗҫ ӑна авал.
Ӳлбмхи ҫыи:— Ой-ой, хӑруш ӑ тискер кайӑк. Хӑй 

ҫын майлах тата. Миҫе килокрам йун ӗҫнӗшн вара 
вӑл кунне?

Ухманти ьбхӑмҫӑсем
1931-мӗш ҫул. Кӗркунне. Хура та мӑнтӑр 

пӗлӗтсем кӑнтӑрла йенелле васкаса 'бупяипе ытла 
та хытӑ тарланӑ. Вӗсем ҫӗр ҫине ш апӑртаттарсах 
тар йухтарнӑ. Хура ҫӗре шӳтерсе ислентернӗ, 
Ҫакӑн пек кун проккурор ҫитнӗ Ухман йалсоветне 
(Канаш р.). Вӑл т ӳ р р й  йалсовет претҫетаттӗлне 
Миххайлӑв йулташа тупса каланӑ:

—  Мӗншӗн хад) те ку ҫуртран тухмастӑр? Мӗн- 
шӗн ку ҫурта йалсовет кӗн§елерӗ туса яурӑнатӑр, 
ш кула памастӑр? Кунта сирӗн круппӑ ваД)Д)И 
шкул ҫур§ӗ ҫитмест вӗт!—тенӗ вал.

— Тухатпӑр. Халех ку ҫурта шкула паратпӑр. 
Халех,—тенӗ вара Миххайлӑв.

♦
Кунсем ӑмӑртсах малалла §упаҫҫӗ. Йероплан 

пек вӗҫеҫҫӗ вӗсем. 31-мӗш ҫула хӑваласа йарсах 
32-мӗш ҫул хашкаса ҫитет. Каллех кӗркунне.

—  К улак ҫуртне (хад> унта колхос правленипе 
йалсовет тӑрӑнса л ар н ӑ) халех ш кула парӑр. 
Унсӑрӑн ответ тытаттӑр. Ответ!.. Ответ!!! Ог- 
вет!!!—тесе Хҫухӑракан отношшени каллех йал- 
совет сӗтелӗ ҫине пырса выртса хайар сасӑпа 
ҫухӑрса йанӑ. Унӑн айне Канаш  районӗн-бй прок- 
курорпа райҫутпай пуҫлӑхӗ алӑ пуснӑ.

Ку отношшенисене вуласан М уххайлӑвӑн ҫӳҫ- 
пуҫсем §анк ан§ах тӑ^Бӗҫ. Аптранӑ йенне колхос
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претҫетаттӗлӗ , Ннкколайӗв Т. патне тухса 
ЪУпрӗ.

— Мӗи тӑвас? Мӗн? Кравууул!.. Мӗн тӑвас?—• 
ҫухӑрбӗ вӑл Никколайӗв патне кӗрсенех.

— Мӗн? Мӗн пулбӗ, Миххайлӑв йултзш?— 
хӑранипе ниҫта та кайма пӗлмесӗр тӑпӑрттатрӗ 
Никколайӗв.

^—  Пире йалти баплӑ ҫынсене §аплӑ ҫуртран 
хӑвалаҫҫӗ. Йалсовет йышӑннӑ ҫуртра шкул 
уҫасшӑн. Тупнӑ йапала. Акӑ отношшени,— аран 
сывлӑшне ҫавӑр§ӗ Миххайлӑв.

— Шиш . . .  шкула ун пек ҫурт. Вӗрен-вбӗр 
80 а-ва пӗр пӳлӗмрех. Ш кул Збисем пӗбӗккӗ вӗт,— 
сӑмахне тӑса-г Никколайӗв,—Канаш ри МТС ти- 
ректӑрӗ Курйӗв та ку ҫуртран ан тухӑрах, герӗ. 
К 'вортту райҫутпайпа проккурор приккасӗсем... 
К 'ворту! тесе, хӗрсе кайнипе хӑйӗн умӗн^би 
кӑмакана 'быша—'§ышах йатлаҫрӗ Никколайӗв.— 
К 'йортту!.. Илтетне? К '§ортту!.. терӗ кӑмакана 
пӑхса.

Ҫӗнӗ вӗренӳ ҫ у л ӗ ' пуҫланбӗ. Ҫурт каллех 
шкула лекмерӗ... кӑллех,

*
Шкул ҫур§ӗ тума тесе самооплошени ӳкҫи 

пуҫтарат йалсовет... Пӗренесем хатӗрлет. Ан-бах 
пӗренисем ҫӑмӑр айӗн§е шӳсе выртнӑ хыҫҫӑн 
пӗрин—хыҫҫӑн тепри ҫӗрме тытӑнаҫҫӗ. Ҫӗреҫҫӗ 
те ҫӗреҫҫӗ. Пӗтӗмпех антрарӗ йалсовет. Антранӑ 
йенне:

— Хӑҫан та пулсан ку пӗренесем кирлӗ^ббӗ 
пире. Шкул тумалла-б-^ӗ кусен-бен. Ех, несоснат- 
тӗлнӑйсем! Мӗншӗн ҫӗреҫҫӗ вӗсем, йӗпе сапапа 
тӳсме пултараймян оппортуниссем! Выкӑвӑр 
паратпӑр ак тесе те вӑрҫса пӑхрӗ. Ҫук, пӗренесем 
итлемеҫҫӗ. Вӗсем ҫаплах ҫӗреҫҫӗ.

Тепӗр инкек. Ш кулсем вад>Д)И вутӑ хатӗрлеме 
манса кайнӑ йалсовет. Ыйӑх бӑпти ҫапнипе маннӑ. 
Районри оркӑнсен Ухман ҫелсоветне ыйӑх 'бӑпти 
ҫапас ӗҫрен хӑтармаллах. Унсӑрӑн вӗсем шкул 
ҫине ҫаврӑнса пӑхма вӑхӑт тупаймаҫҫӗ. Ҫитмен- 
нине вӗсем 'вӑхӑмӑҫ. Илтетри, районри оркӑнсем? 
Ухман йалсоветне ыйхӑ 1)ӑпти ҫапас ӗҫрен 
тархасшӑн хӑтарӑр, Ӑна пибӗпе шкул йенне 
ҫавӑрса тӑратӑр.

Татах кутӑнланса бӑхӑмӑҫлансан §ӑпӑрккапах 
ӗнтсе 'бӗрре вӗрентӗр!

Ввниамин Туртуш.

Канаш хулнне кайакансене ӑс нани
1 . Канаш хулине ҫитсен столовӑйсен§е, пуфет- 

ра кӑвас шыв ӗҫес килнине аса илсе, килтенех 
§ӑм (кӑкшӑм) йе стаккан биксех кай. Мӗншӗн те- 
сен столовӑйсенбе кӑвас шыв ӗҫесшӗн, стаккан 
ҫук пирки, 30-шер ҫын 'беретре тӑмалла пула'г.

2. Канаш урамӗн^би троттуарсем тӑрӑх йулташ- 
па йе арӑмупа утмалла пулсан та 15 метр хунран 
малга йе 15 метр хунран кайра утма хуш. Мӗн- 
шӗн тесен троттуар хӑмисем ҫине пӗр вӗҫӗн-5ен 
урапа пуссан тепӗр вӗҫӗ 1 метр ҫӳлелле ҫӗклен; 
нӗ пирки, тӑрӑнса хунран малта утакан ҫын урлӑ 
утӑнса кайса, хула совебӗн '5ӳре'5 и патне ҫитсе 
ҫапӑнса, Кокӑд) писаттӗлӗн Ковалевӗ пек сӑмсасӑр 
йулма пултаратӑн. Сӑмсана тӑмран йӑваласа йа* 
райиӑн.

Сӳлвнккв Илли.



Йӗплӗ ҫӑмах хылакансем
„Тӗрлӗрик ҫӑпӑ сутти^‘

Октапӗр тивле^ӗпе хӑйне вад)Д)И тивӗҫлӗ 
вырӑн йышӑннӑ ^ӑваш  5 ӗлхин§ен Улатӑрти хӑш 
та пӗр у5 рештенисен5 и пуҫлӑхсем урӑх йышши 
^ӗлхе тума тытӑпнӑ.

Милитси управленийӗ умӗн^е (колхос 
пасарӗн^е) „Торовляс рук‘ тесе вывӗскӑ 
ҫырса ҫапнӑ, ӑна хула сове^ӗн^и §ӑвашсем; 
„Тӗрлбрик, вак-тӗввк алӑра” тенӗ. Тепӗр 
вывӗскӑ ҫине „Тбрлб тавгр алӑра ҫук* тесе 

ҫырнӑ. Тепӗр тӗлте тата «Торговля печеным 
хлебом» тенине «Ҫӑлӑ сутти» тесе куҫарнӑ.

Вывӗскӑ ҫин^и пек епӗр калӑпӑр. „тӗрлӗрик— 
тӗрлӗрик—тӗрлӗрик“ Улатӑр текерлекӗсем, «алӑра 
ҫук» пулсан пуҫра та «ҫук» пулӗ сирӗн, пуҫ 
мимми вырӑн§е «ҫӑпӑ» (ҫӳпӗ) «пӑтти» ҫеҫ пулӗ, 
мӗншӗн тесен вывӗскине ҫапас умӗн пӗрпӗр 
бӑваш колхоҫнӗка вулаттарса пӑхтарма йӗп вӗҫӗ 
пысӑккӗш ӑс та тупайман есӗр.

Калаҫакан кино
Калаҫакан кнно ҫуртне пӗлтӗр те, кӑҫал та 

Октапӗр уйавӗ тӗлне туса пӗтерме хушнӑъъӗ. 
Анъах халӗ те ӑна хута йарса пӗтерменха.

—  Нумай вӑхӑт иртмӑ епӗр тв калаҫакан киио 
калаҫнине илтбпӗр.

—  Курӑпӑр. Мӗн калӑхв вӑл хӑй ьас лулса ҫит- 
меншӗн айӑплакансенв хирӑҫ.

Пӗ^^енхыр йалӗн^и пӗ^^ен 
ларакан хыр пӗренисем

3 -мӗц1 Октапӗр уйавӗ курат ӗнтӗ П ӗ^^енхы  
йӑлӗн§и(Сӗнтӗрвӑрри районӗ) ҫӑмӑр айӗн§е шӳсе 
ларакан шкул пури кӑҫалхипе, Сахал мар куҫҫӳл 
тӑкнӑ вӑл йӗпе сапаллӑ ҫанталӑксен§е, тӑлӑха 
йулнӑскер. Кӑҫалхи Октапӗр уйавӗ§§ен пӗтӗмпех 
пулса ҫитсе, шкул ҫулне ҫитнӗ а§асене хӑйӗн 
хӳттин§е вӗренсе пурӑнма илесшӗн5 §ӗ  вӑл. Ҫук, 
ӗмӗтленни пулаймарӗ кӑҫал та, мӗншӗн тесен 
упӑн строиттӗлсем Октапӗр ҫынписем пулман 
иккен, урӑх уйӑх ҫыннисем пулнӑ.

Халӗ шкула кайма ҫул ҫитнӗ 'а^асем ҫак таран^ьен 
вӗренме пуҫламанха, шкул ҫук. 4-мӗшпе 2-мӗш 
ҫул вӗренекенсем кулак пӳртӗн^е икӗ ҫменӑпа 
вӗренеҫҫӗ.

Райҫутпайӗн^е ӗҫлекен хӑшпӗр йулташсем: 
пурте ҫутта тухса пӗтсен, пирӗн штатсене § 3 - 
карса лартма пултараҫҫӗ, тесе лараҫҫӗ пулмалла

^авса айӑплӑ
Ҫитӗнӳсем ҫин§ен мар, ҫитменлӗхсем ҫин^ен ка- 

лама тиврӗ Ш упашкар районӗн^и Хыркасси йал- 
канашне аса илнӗ май.

Сысна усрас ӗҫре кусем ҫулталӑк хущшин^ех 
Амерӗкрен те иртсе кайнӑ. Ан§ах та умӗн^ен мар 
малалла, хыҫӗн^ен кайалла. Мӗнле-ха кӑна тӑн- 
ланмаллаха? Ак капла: пӗлтӗр пӗтӗм Хыркасси 
йалканашӗпе пӗтӗмпе колхоссен^е 95 сысна (ҫӳ- 
рисемсӗр) шутланнӑ пулсан, кӑҫал 63 сысна ҫеҫ 
шутланат.

— Ма апла пулнӑ?
— Хыркасси йалканашӗ сысна усрас ӗҫ ҫинс 

пӳрне витӗр пӑхнӑран.
— Ма апла пӳрне витӗр пӑхнӑ?
— Пӳрни куҫ тӗлне пулнӑран.
— Ма пӳрни куҫ тӗлне пулнӑ?
— Сӗтел хушшин§е ыйхӑласа ларнӑ 5 ухне, 

ҫамкине ^авсипе тӗкӗленӗрен.

Паришри суйеҫбсен суйи.
Париш хулинье шур емикрант сатри йӑвӑҫсемпе 

Ьеъексена шӑварса тӑра!. Вӑл пӑр париш ҫыннине 
кура ! те, ҫапла кала!:

—  Тӑлӗнее хытсах каймалла. Рево/ьутсин 15 мбш 
ҫулбнье Раҫҫейри тиккарсем манӑи кинемейе 67 ҫул- 
хи карьӑка персв вӗларнб.

— Суйатӑн пу/ь? Апла п у л м а пултараймасТ.
—  Мӑнла суйатӑп! Пайан ҫыру илтӑм. Кинемей 

ҫыраТ: мана,—тет,~ӗнер порсв вӑлерьбҫ, сывӑ 
пулса йул,— тесе ал пуонӑ.
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Кулакпа поткула^нӗк

—  Пайан талдйоэр кул пульӗ маншӑн.
—  Иа?
—  Лавккасемпв макаҫӑнсем тӑрӑх ҫӳрерӗм те, 

ниҫта та ьерет курмарӑм. Совет влаҫне вӑрҫса тӑма 
май килмерӗ.

„Хамӑр колхосра мар ‘5ухне“...
Ҫӳллӗ, пысӑк, хура тискер сӑрт пек капланса 

тухакан пӗлӗтсем хыҫӗн^е тулли питлӗ сарӑ хӗвел 
5 ылай§-5ен кулкаласа тӑ^ӗ  те йӑпӑрт анса пытан^ӗ. 
Аслӑ урампа туранах колхос тӗреклӗ вӑкри мӗ- 
кӗрсе Анат-кассалла анса карӗ. Вӑкӑр хыҫӗн^ех 
пӗр аллӑ утӑмран Арттисан М икихверӗ, хул хуш- 
шине пысӑк панкӑ хӗстернӗ те йалсовет кӗн^еле- 
рӗн^ен, ӗҫе кӑш т пӗтернӗ майӗпе, килелле утса 
пырат. Вӑл аслӑ урамра пӗр вӑкӑрпа Арттисан 
М икихверӗ ҫеҫ мар куд^ат туса ҫӳрекенсем. Йал- 
совет ҫекреттарӗ Уҫӑп Ҫтаппанӗ те сас тытӑннӑ 
путек пек ҫухӑрса, ӳсӗр пуҫӗпе мӑнланса анса 
карӗ. Ыттисем ҫин^ен ҫырма та кирлӗ мар пулӗ 
терӗм. Ара, ҫӳре^^ӗр, ҫул аслӑ.

Арттисан М икихверӗ ытти сӑра пи^ки прика- 
тирӗсемпе ҫыпӑҫӑнмасӑрах йартлаттарса ^ынлӑн 
килнелле кӗрсе карӗ. Килӗн^е арӑмӗ купӑста шӳр- 
пи пӗҫерсе ларат. А^исем кукӑш ш ӗ пек, тусан 
ҫин-5е, арман хуҫилле хапха хыҫӗн^е выд>Д)аҫҫӗ.

—  Пайан пирӗн пата нихам та килмери— 
ыйтрӗ арӑмӗн^ен М икихвер хӑйӗн папкине тур 
кӗтессине хыҫалах пытарса хурса.

— Килессе нихамах та килмерӗ те, Анат-кассем 
виҫҫӗн килсе карӗҫӗ.

— Мӗн шыраҫҫӗ вӗсем?..
—  Ты рӑ ытлашши хунӑ тесе вӑрҫса тухса ка- 

рӗҫӗ. Ҫапла калаҫса тӑнӑ хуш ӑрах хай Уҫӑп тӑ- 
ванӗсемпе персе те ҫитрӗ.

—  Килте-и Арттисанӑв хуҫа?
— Килтеха,—хирӗҫ тухса ил^ӗ ,прикатирсене“ 

ху.ҫа.
И ӗркеленсе лар^ӗҫӗ. Л ар^ӗҫӗ ҫав, ан-^ах ахад) 

мар. Ҫавӑп пек пӗ^ӗк „канаш лура" хӑҫан ерех- 
сӑрасӑр иртернӗ пур. Ҫук, Вӗсемвӗт асли. Вӗсене, 
М икихвере копуполномоь^ӑнӗ теҫҫӗ. Йалти мӗн
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пур хатӗрлев камппанине вӑл иртерет. Малтанхи 
пӗр литтӑр ерехе пушатнӑ хыҫӗн^ен арӑмӗ^нӳх- 
репрен тата ерехпе сӑра илсе тухса па^ӗ. Ӗҫсен 
Микихверпе Уҫӑп мӑйӗсем пӗҫернӗ рак пек хӗ- 
релсен пӗрик ҫаврӑм йурӑсене те кукӑртса ху^ӗҫӗ. 
Вӑхӑт ^ылай.

— Ҫавӑн пек пурнатпӑр,—М икихвер халапа 
пуҫласа йа^ӗ.

—  Ҫапла. Хытӑрах нӑккас пулат,—Ҫтаппан 
хутш ӑн^ӗ.

— Мӗн, пире кам ӗҫтерет, вӗсене сахалтарах 
хуратӑп. Ӗҫтерменнисене— нӑккас

Ҫав хуш ӑрах тата Анат касри Кулик 'Кара^ӑмӗ 
ҫамрӑк хуликан пырса кӗ^ӗ. Ну, хай ӗҫсем вӑй- 
лан^ӗҫӗ. Пурте пайсен пуҫлӑхӗсем вӗт.

— Пире кам сӑнатӑр. Хамӑр хуҫа. Халӗ^ОО 'ҫент- 
нӗр ыраш хатӗрлемелле, вӗсене хатӗрлӗпӗрха. 
Патшалӑх выҫса ларманха.

— Ҫавӑн пек. Аш-какай хатӗрлевне аван иртер- 
тӗм епӗ вара.

— Пӗтӗмпе пекех колхоҫнӗксем ҫине хутӑмӑр. 
Вӗсем '^ӑтаҫҫӗ. Колхос ҫине ыраш леренех хунӑ. 
Аш-какайа уйрӑм колхоҫнӗксем ҫине ытларах 
хурсан та йура-г. Хамӑр колхосра мар вӗт, ма 
йӗрес.

— Пултаратӑн, Микихвер!
— Халӗ епӗ тага маттур пулатӑп. Ыраша та 

5 ухӑнсем ҫине йывӑртарах хурас. Мӗн вӗсене ҫын 
шугламалла, Тырне акаҫҫӗ те пӗрре ӗҫтермеҫҫӗ. 
Вӑт, ҫав Йамуш пек ҫын ҫук.

— Тенис Кӗркури.
— Й акуркка Уҫӑпӗ.
— Йеккӗм Ҫеркей^.
— Ахваниҫ Й аккӑвӗ тата аван марим-ха.
Пурте аван. Вӗсен кирек хӑҫан та ӗҫмелли

пур.
— Йӳҫ пыл та...
— Ну-и ерех!
Калаҫрӗҫӗ, ӗҫрӗҫӗ, йурларӗҫӗ Микихвер хӑ- 

нисем.
— Айтӑр манпа?— йаш тӑрса приккас па^ӗ 

Ҫтаппан.
— Ӑҫта, кӑмантир?
— Ҫук. Епӗ -мар кӑмантир!
— М икихвер кӑмантир.
— Кайатпӑр Т)ӑрӑш кассине.
— Кам патне?
— Таг^ук патне.
— Сӑра пури вара унӑн?
— Ха-ха-ха-ха-ха-х-ха, вӗт Танук маншӑн 20 

витре турӗ.
— М ӗншӗн санш ӑн ан^бах?
— Маншӑн ҫав.
— Кам асли?
— Микихвер.
— Оҫиппӑв.
— Йа-епӗ, М икихвер Арттисанӑв.
— Ҫук. Суйатӑн епӗ сӑра тутарнӑ. Раскула^^^ит 

тунин^бен кам ӑна востановит тӑват, ҫав асли— 
Оҫиппӑв ,прикатирсенв“ йертсе Та>ьук патне илсе 
карӗ. Йал шӑп кӑвак ҫут персе ҫапнӑ. Тул ҫутӑ- 
ласси инҫе мар.

Аслисем ҫавӑн пек пӗр каҫ ҫеҫ мар ӗҫлерӗҫӗ. 
Ҫапла ӗҫлесе тырпул хатӗрлев камппанине ирте- 
реҫҫӗ Агнаш (Канаш р.) йалсоветӗн^е.

— А камӑн вӗсене тӗрӗслемелле-ха? ^
— Канаш ӖХИ-не тӗрӗслеме хушатпӑр. Р.



Тнепрокрес 
ӗҫе кӗрсен

Кӑпнгалио (Совет сойусне)
— Ы-ы-ых! Ҫӑтмаладъӗ кӑна шӑтсанах, 
Бс х&вах пӗтессе еп шантӑм...
Ы-ы-ых! У-у-ух1 Пур пӗрех еп сана,— 
У-у-ух1 А-а-аХ| Ҫӑтапах тем пулсан та!..

Тнепӑр (Турпинӑсех! ҫавӑрса) 
Пӑр-рӑя, ес1 Хоҫ, еЫ Каттиҫ, ес4 
Пайан хам тапхӑра йун парал! 
Ӑшӑнтан—кисретет сана криҫес, 
Ав кумтан—тата еп ҫунтарап! А рк. Е ҫхӗл
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и  I IКулакпа кулак майлӑ слушӑш^и

—  Дшбмра епӗ сылтӑм сулӑньӑкрисемпв килӑше’ 
тӗп, аньах никама та ун ҫиньен каламастӑп. 
м _ -С опра ни рв  ашалантарса йарасран хӑратӑни

—  Уятан мар... Хам мӗнле атгв аннерен ҫурални- 
не иӗрьесе т/пасран хӑратӑп.

„Тӗрӗс“ шут.
— Ну. ме^ле ӑнланмастӑн,—ҫилленет Петӗр,— 

ну, хаван шӗвӗ пуҫ мимисемпе ш ухӑш ласа пӑхха. 
Аставатани, Теренти Хветӗрӗпе арӑмӗ иккӗш ҫа- 
паҫса каннӑ кунне.. Хветӗр арӑмӗ ун ^ухне упӑш- 
ки пуҫне ҫапнӑ ^ухне '^улмекне ҫӗмӗрсе пӑ- 
рахрӗ. ^

— Тӑм §улм екне-и?- ыйтат прикатир Павӑл.
— Тӑм 5 улмекне ӗнтӗ ҫав,—хӗпӗртерӗ Петӗр - •  

астуса илтӗни апла?
— Астуса илтӗм те...

Ҫав кун ӗнтӗ мана есӗ; паранкӑ лартма кай- 
ха терӗн. Епӗ вара сана каларӑм...

~  Аха, астуса илтӗм,—тег те прикатир хут ҫине 
самар йетенитсӑ лартса паллӑ туса хура'г.

Пӗр самантлӑха Павлӑв прикатир га, Петӗр 
колхоҫнӗк та калама ҫук йӑвӑр йапала йӑтса ывӑн- 
на 5 ухнехи пек, хаш сывласа ил§ӗҫ иккӗш. Виҫӗ 
сехет ӗнтӗ вӗсем ҫапла ларса Петӗр миҫе ӗҫкунӗ 
гунине хисепе илсе хума тӑрмаш аҫҫӗ.

Пирусӗсене ҫунтарса пӗтер^ӗҫ.
П уҫлатпӑр!—тесе йӑвӑррӑн сы власа илет 

третҫетаттӗл.
Пуҫлатпӑр,—килӗшет унпа П етӗр.—Тата епӗ 

!айӑн 5-мӗшӗн-ве ӗҫлерӗм.
— Аса илейместӗп,—тет кӑштах шухӑшласа лар- 

нӑ хыҫҫӑн Павлӑв п р и кати р .- Есӗ вӑл кун хырӑм 
ф атннпе аптраман-в^ви ҫав? Вӑл кун есӗ ӗҫлемен 
ек туйӑнат манз...

— Мӗнле ӗҫлемен,-—аллйпе сулат Петӗр колхоҫ. 
нӗк.— Вар ыратнипе аптрани вӑл кун пулманҫке- 
Вӑйлӑ ҫумӑр пулнӑ кун пулнӑ.

^— ^!у , кӑна есӗ тыттартӑн,—тет прикатир.— 
ВӑЙлӑ ҫӑмӑо епӗ ху1{,ккасс_ине кайнӑ кун пул'вӗ.

—  Ҫу:^. ҫук- Апла мар. Ӗҫе вӑхӑтра хисепе илсе 
пыманшӑн сана ҫтенхаҫатра тӗртсе илнӗ кунне есӗ 
хун)кяссине ӗҫке кайнӑввӗ-иҫ...

—  Тӗртсе илнӗ пулин, санӑн мӗн ӗҫ пур унта,— 
тет тутине мӑрт тӑсса поикатир.

— Ан ҫилленха. Мӑшкӑлас шухӑшпа каламарӑм. 
Ан§зх майӑн^5-мӗшӗнве епӗ кунӗпех ӗҫлерӗм, 
ӗҫлемен мар. Ӗненместӗн пулсан Мархва кумаран 
ыйт Вӑл лайӑх астӑват. Хӑҫан епӗ вар 'вирӗпе 
аптӑраса ӗҫлесе тухманнине пӗлет вӑл.

— Майӑн 5-мӗшӗн§е ӗҫленӗ аплаеппин есӗ?
— Ӗҫлемесӗр. Еҫлемесӗр хырӑм тӑранмаст.
Прикатир хут ҫине тепӗр патак ҫырса „промык-

каш ккӑпа“ типӗтсе илет.
Хӗрсе ҫапла тӑватӑ сехет ӗҫлесе ларнӑ хыҫҫӑн, 

Петӗр колхоҫнӗк прикатирпа аран килӗшет. Ӗҫку- 
нӗсене пурне те паллӑ туса ху§ӗҫ. Петӗр прика- 
тира алӑ парат те, алӑк хыҫне тухса ҫухалат. Ҫе- 
нӗкре темиҫе ҫын ӳсӗрнисем илтӗнеҫҫӗ. Вӗсем те 
ҫавӑн пек миҫе ӗҫкунӗ тунине шутлаттарма пынӑ 
прикатир патне. Вӗсен те ҫавӑн пек прикатирпа 
тӑватш ар сехет тавлаш са лармалла пайан...

— Ӑҫта пулнӑ ӗҫкунӗсене ун пек вӑхӑтра хисе- 
пе илсе пыманни?—тесе ыйтӗ васкама йуратакан 
вулакан.

— Ку вӑл Ш упашкар районӗнйи Анаткас—Мар- 
кари „Канаш“ колхосен5е пулнӑ. Унта колхос 
прикатирӗ А. Павлӑв колхоҫнӗксен ӗҫкунӗсене ӗҫ 
кӗнекисем ҫине ҫырса пыман. Колхоҫнӗксен ӗҫӗ- 
сене вӑхӑтра хисрпе илсе пыман ытти колхоссен- 
§е те ун пек ӗҫсем пулма пултараҫҫӗ.

Ҫапла мари, йулташсем!
С.

Хӗстерьӑд.
Ҫӗрпӳ районӗн§и Таушкас^-ин^ч Лук- 

йаяӑв Ӑл—тр прикатирпа Тимитрийӗв И. 
колхоҫнӗк К0 1Х0 С ырашне вӑр Л н ӑ . Ҫак 
районтах '^У Ра^ӑк колхосӑнне Йевкраф- 
ӑв Ҫ. ыраш кӗлти вӑрланипе лекнӗ. Сут 
кашшшех 10-шер ҫуллӑха -хупмалла турӗ.

Колхос тырри нумай, 
Вӑрлас ӑна ҫӗрле. 
Аван, аван ку май, 
Тавай ,ӗ ҫ л е р “ иӗрле.

Ҫапла канаш туса, 
Сыхланарах тӑвас тесе.... 
Хырӑмпала шуса 
Тытӑн^ӗҫ ак ,ӗ ҫ е ‘ ...

Ан^ах... Стоп!...
Алла лекрӗҫ коп!... 
— Сире вад)Д)И ҫурт 
Хатӗр терӗ—сут.
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Щш апла пулмб
Октапӗрӗн Ьмӗш ӗн^е Ҫӗрпӳри пуштӑпа-теле- 

раф уйрӑмне пӗр ватӑрах хӗрарӑм кӗ^ӗ. Аллин^е 
дур хуг татӑкӗ. Йерипен утса пыт,ӗ Солотонӑвпа 
1орфирйӗв умне. Хут гатӑкне ик „пуҫлӑх" пат- 
1елле тӑсрӗ._ Ҫапла Солотонӑв йулташ кун ҫине 
мхмаст ха. Ӑҫтан пӑхан, хушама^ӗ йӗркесӗр аван 
вӗт унӑн. Епӗ хам та шутлатӑп ун пек хушамат 
вулсан ҫынпа калаҫмастӑп.

Хам т,ӑтаймасӑр ҫак хӗрарӑм аллин^и шур ху- 
га тытса пӑхрӑм.
Унта ҫыриӑ:

,Ҫ ӗрпӳ районӗнБи пуштӑ касснпе.
Камай касси ҫыннивъен 
Фоминӑ Ф еотӑрӑвӑран.

Й е в и т л е н п.
Епӗ, Фоминӑ Феотӑрӑвӑ, хамӑн ывӑл Алатӑрта 

рапоъъинъе ӗҫленӗ нирки (Иванӑв И.ъйа патне) 
20 тенкӗ перевотпа йагӑм Ҫав укҫа ман аъан алли- 
не кӗмен, вӑл илмен. Ҫавӑнпа та ҫак йевитпе 
ӗҫе тӗрӗслеме ый^атӑп.

Ал пуснӑ.

Хайхи Ф оуинӑ ҫак сайавленине Порфирйӗв 
йулташа ты ттар^ӗ, унтан Солотонӑв йулташ са- 
йазленине Порфирйӗв аллин^ен тытсах ил§ӗ.

— Мы такоезаявление непринимаем, потому, что 
заявление написанно по чувашски... Перепиши по 
русски, тогда примем,—тесе лаплатгар^ӗ „ылттӑн“ 
хушаматлӑ пуштӑпа телекраф на-й-ьалнӗкӗн помош- 
нӗкӗ.

— Ара, епӗ пӗлместӗп вырӑсла ҫырма та, калаҫ- 
.ча та,—терӗ пуҫлӑх сӑмахне ӑнлантарса панӑ 
хыҫҫӑя Фоминӑ

— Почему я понимаю по русски и по чувашски, 
а ты не знаеш ,—терӗ.

Ку стсенӑ 1917-мӗш ҫулхи Октапӗрӗн 25-мӗш 
5 исли5 5 енхи (кивӗ ҫтилпе) вӑхӑтсен§е пулнӑ, тесе 
ан калӑр, йулташсем!

Ҫук. Ун 5 ухнехи тискер самзнара мяр, халӗ 
(кӑҫал) Октапӗрӗн 1-мӗш '5ислин5 е пулса иртнӗ 
вӑл.

Ун пек мӑшкӑллӑ пуҫлӑхсем Совет Сойусӗн^е 
урӑх пулман, теҫҫӗ. „Тӗн^ере"- тупма хӗн йапала 
тесе ӑна (Солотонӑва) м у е й а  кӗртсе лартмалла, 
хали5 5 ен вӑл йышӑнса пурӑннӑ вырӑна урӑххине 
тупса лартма та йурат, сӑмахран, пӗрпӗр вытви- 
шентса, „перепиши по русски" тенӗ сӑмахсем 
калама йуратманнине.

УС9.

Елвкхи пурнӑҫа|пвлмвн ада.

Петӗр йатлӑ 9 ҫулхи а^ана ашшӗ ӗлӗкхи урет- 
кӗксем, страшнӗксем, старӑстӑсем, старшинасем, 
тата ытти пуҫлӑхсем ҫин-^ен каласа парат. Петӗр 
ҫав пуҫлӑхсем ӗҫхрес^енӗсене хӗсӗрлени ҫин^ен 
каланисене итлет-итлет те, калат ашшӗне.

— Атте,—мӗнле есӗр ухмах пулнӑ ун 'бухне.
— Ма вара?—ыйта'г ашшӗ.
— Ара хӑвӑра ҫав тери хӗсӗрлени ҫин^ен 

*КАПКа Н А ' ҫырса памала^^^ӗ сирӗн, тет.

Шупашкарти „ҫиҫӗм“ хӑвӑртлӑхӗсем.

Ҫак йалава кама 

парас?Вулакансвм, 

хӑвӑр шухӑшӑрсе- 

не ҫырса пблтерӗр!
— А ҫта Б у п са  к аи р ан  п аҫар
— Телекраф кантурне. Ывӑлраи ҫыру кил^ьӗ. Сан пата 

телекрамӑ молни йатӑм, тенӗ ҫырувӗн^ье. Ҫав молни кпл- 
менши тесе кайрӑм та...

— Илтӗни вара „молнине"?
— Илеймерӗмха. Ыран пырса пӑхма калареҫ.
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Ӗлӗкхи мар ӗите

Кул8к:~ С и рӗн  йалтан ^иркӳ инҫе-и?
Ъухӑн:—8 ҫухрӑм.
Кулак—Оо-ой, инҫе! Мӗнле ҫӳрекелетӗр ун пек 

инҫе ҫӗре?
Ъухӑн: —О-о, инҫетрин^ен хӑраканскерсем мар 

епӗр...
Кулак:—Ну?! Апла аван. Турӑш ӑн тӑрӑш атӑр.
Ъухӑн;—Тӑрӑш атпӑр тесех калама пултарайма- 

стпӑр та... ҫӳреместпӗр епӗр §иркӳве.

Прокулш^ӗк.
— Йеккӗм Йеккӗм§ӗ, ӑҫта кӗрсе тухрӑнах 

капла, питӳ-куҫу хӑрӑм пекех?
— Ай турӑ, ҫынна ан калах, ҫынсем епӗ 

прокул тунине ан пӗл§§ӗр тесе, ку  ӗҫлетха 
тесе шутла-§§ӑр тесе варалантӑм.

Инай Ф.

Икӗ ӗру.
—  Есӗ, а§ам, ҫӗрулпутне курни?
—  Ҫук, курман.
— Становойа та  курмани?
— Курман.
—  Уретнӗке те курмани?
— Курман.
—  Ех, ӑна та курман пулсан, мӗн курнӑ вара 

есӗ тӗн^ере!

— с с ӗ  тата, му§и, ҫамрӑк §ухне комсомолра 
тӑни?

— Ҫук.
—  Пионер та пулмани?
—  Пулман.
— Сана ок^^апринӑ та тумани?
—  Туман.
—  Ех, апла пулсан мӗнле ҫын пулнӑ вара есӗ 

тӗн§ере1
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„Вы1ьӑх-ьбрлӗхсем пӑлха- 
наҫҫӗ.

Ҫӗмӗрле копхосӗнъе ҫилос хывас ӗҫ 
кайа йулса пырат. Кролӗксемце ӗне- 
сене лайӑх пӑхмаҫҫӗ. Сыснаоем ҫуха- 
лаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах копхосри комсо- 
мол йадейккипе профсойуо оркӑнӗ 
ҫятелӗклӗ ӗҫлесе пымаҫҫӗ.

Хута путнӑ копхос пуҫлӑхӗ 
Кашни кунах §иркуд)ар ҫырат.
Вуласа пӑхсассӑн питӗ камитлӗ,
Йумахри пек тӗн§ене ҫавӑрат.

Копхос пуҫлӑхӗ Паҫҫе§нӗк йулташ 
Т)икнӗ аллине икӗ кӗсйене:
Ҫилос хывмашкӑн курӑк ҫук, шапаш,
Килсе памӗҫши ҫуна ҫулпе?

Вуннӑран виҫҫӗшне тултартӑмӑр.
Пӗр пин, пилӗкҫӗр пӗтернӗ ун ҫине.
Тата ҫи5 5 ӗ—пысӑк §ы хвӑр мар,
Тултарӑп ҫапах ҫуркуннепе те.

Т)арнӑр!—терӗ кролӗк,—итлӗр малалла; 
Пуху уҫӑл^ӗ, кун йӗрки ҫаплах:
РКИ патне шалӑп ҫырасси 
Ш ӑршӑ-мӑршӑ ҫӳпҫап ҫин^енех.

—  Тухса калам-ха, сӑмах пар мана!
Вилеп еп кунта таса мар ҫӗрте.
Копхос правлени пире пулӑшма 
Килмест пӗре те, пӗлет пур тен§е.

Атӑр хӑй патне кайса пуплешер 
Мӗн калат пире,—терӗ,—ӗни те,
Пирӗн сӗтсене пӗрер -йетвӗртщер,
Й ӑтаҫҫӗ кулленех хӑйсем килнелле. 

Ҫыснисем макӑраҫҫӗ вӗри куҫҫулпе:
Йулташ сем п ур^^ӗ ҫук пул5 ӗҫ §асах,
Апла пулсассӑн вилетӗп еп те...
П урте ҫавӑн пек 3—4 труках.

Ех, турӑ, епӗр ыр куратпӑр ҫав 
Копхос пурлӑхпе— „ҫветуй сы влӑш пе,"— 
Теҫҫӗ ик пуҫлӑх кӗрсе ларнӑ та.—
Ҫаклат алӑкна, кӑлар ҫуттине!

И урат ҫитӗ пуд), сӑмах пӗтмест вӑл,
Калатӑп кайран урӑххи ҫин§ен те,
РК аИ  йулташа самах парас хад)
Харам пырсене сирпӗттӗр кунтан.

М. Титгов.

Ҫул йурри.
Епӗр пыран ҫула шур §ул сарнӑ,
Ик айакки унӑн йупаллӑ,
Тӑвасса та ӑиа хамӑр тун ӑ ''-  
Ӑмӑртуллӑ ӗҫ—вӑл тухаҫлӑ.

Хӑш йалканашсем манса кайнӑ 
Сӑмси пыд)§ӑк ӑшне путнине, 
,Ҫветӗнипе“ витме ш ухӑшланӑ 
Йал хушшин§и ҫулӑн пыд>§ӑкне. 

Укӑл^аран тухрӑм— курах кайрӑм 
Ҫул варрин§е лаш а путнине,—
Кантӑк витӗр пӑхрӑм—курах кайрӑм 
Йалканашӗ ыйха кайнине.

Урайӗсем тикӗс ай пулсассӑн 
Ҫӳпписене шӑлма пит аван, 
Ҫулӗсем те такӑр ай пулсассӑн 
Ҫӗнӗ пурнӑҫ тума ай пит аван.

бвйккин.



^ӑваш Совет писсаттӗлӗсен Орккомитте^ӗ уйӑхра пӗрре кӑларса 
тӑракан илемлӗ литтераттур, полилӗк, искусствӑ тата нзуккӑ

= = =  Ш У Р Н А Л  Е .... —

С У Н Т А Л
Ҫентапӗртен пуҫласа «Сунтал» ҫӗнӗрен уйӑрнӑ ретколлекипе ту х а !. Рвтноллекире А. Петтокки (отв, 
ретактӑр), Елкер (ҫекреттарӗ;, Н. Ваҫанкка, П. Иванев, Патман, Ш ӑпьӑк Ҫ., Митта Ваҫленӗ 
А. Солӑттӑв, Талвир. 

«Сунтал* уйӑтра— пӑррв, ҫулт?лӑкра 12 1 й -т у х а Т = « С у и т а л *  IX иӗш ҫул тухаТ.

„Сунталра* ъӑвашсвн паллӑ соввт литтораттӑрӗсеи— писсаттӗлсемпв поетсем, криттӗковмп»
пуплитсиссем, кскусствӑ тӗлӗшпе ӗҫяекенсем ҫырсатӑраҫҫӗ.

П у п л и т с  и ' с с е м ' п е  к р и й ^ у й к с е м г Ҫ .  П. Петров, В. И . Токҫин, А. И. Солӑттӑв, И. Т.
К. Титтов, Н. СолӑТтӑй, Йем. Сахха{Яв (М атеа), Т . Танилӑв, К. АлеятеН, П. Иванов (Вӗркеъ), Н. Ф. Таиилав.;
В. Толковӗъ, % ава П лаА ^нӗ; Шолкки Пе)гри, (И ссайӗв М ӗтри, Куҫиетсов—Кели тата ыт, те.

Р  0 м а н, п 0 » ,ӗ  ҫ. 0%  Ъ ӗ Р *  Ы а н с е в: Ь, И. 1ч а 1 ЬС £рА с;.и, Тукташ, Д а н и л ӑ в - '^ ? ..! !} ^
Киремет Петти, А. Т а л Й р , А.етри 1аҫяеГ.е, Р алгвгн ,»» ,У' 0 0 '-

П айраш , Л . Акаккӑву, Н, Патман, эц>-- * м » • • .  • — - , .  - - г -  - - . ..
(Ш еппе), Хумма Ҫеменӗ, 'ЙпькШ в—ҪемеитеЦ, р х т н .  Ап. 4етӑрӑв , КЙтра М ы ьш а, I I  угуҫсем , тата ыт те.

П й е с с ӑ  ҫ ы р а к а^Н с 'с * й : В. Н- А ь е ы н , Ь ' а ф . ^ 4 г К г ц . и и 1 , и ,  ^ . и и > е е р (
Лашман, П. Н. О ҫӑппӑв, та1и “••. тт

П 0 е т с е  м: Блкер.У йӑг М 1 ш ш и ,А /П с 1 Г ов |и , АР-Ҫаҫанккз. М и п а  РгҫлеГӗ, Успп Е аҫги ^Р . П 1 Ш
Тумилии, Хусанкай, П олорусс|р  — Ш елери, кра^ГнрЕ—К)^ӗвт»^, Пу ш кгй, Т сйтги , Пикте» гр , Н. к а 1 кьс, 01 . 1|_гь.1Ъ

с̂ ^̂ к а^р Г ҫ  ӗ с  е м: И в ш ^ ^ у ^ и  ^ ^ я ^ у с ) .  Аттзй, Етиен, 'Т)урпай, тата ыт. те._
М у с ӑ к II а  й у ’ р ӑ  с е м тЧ | ӗ щ ц е  ӗ  к -е н с е В, Боропиов, Ҫт шакҫиыав,

Е. Иавлӑв!, К. Хирпиккӑв, Ф. Л уккин, >р. 1{|рн,ВфноссЙв^1)У'!'’'^®' Д®’’!■......... -* / '. '-С'
_ —   [  Пл.

Лкскс^_

С у н т а Л  Политтӗкпа о п ъ ^ ӑ х  ыйтӑвен:*!|п в^таГЬӗг
сене ҫутатса» тӑрат. Сотсиал) самш 1) # д ^  *"' 
реш ес ӗҫре литтераттефӑна партти вллин- 
Ъи ҫпвӗъ хӗҫпӑшал тӑвас ҫулпа илсв^пьГ- 
расшӑн ҫапӑҫат 

и м т а л С  ■Питтераттурӑра тата ыгти искусйгвӑ 
^  фронъӗсенъе те по;ъи>евисӑмӑн пысӑв ис-

кусствнш ӗн кӗрешет. И скусствӑн мусӑк, 
тватр, кино, исо уйрӑмӗсен рекконструк- 
силлӗ тапхӑрти тӗп сатаъӗсене ҫутатса 
парат.

ц ы Г т а Я  Илемлӑ литтераттур урлӑ претпри- 
"  йаттисемае колх^ссенъи ӗҫ утарнӗкӗсене

кӑтартса м р а т . Ӗҫ утарнӗкӗсене литге- 
раттурӑна ъӗнсе вӗеене илемлӗ литтерат- 
тур ӗҫне вӗрентет.

Романсем, калавсен. трамйсем, оъъерк 
/  сен ,, поемӑсем, сӑвӑсем, статйасем ҫапса 

пы|ре*квӗсем урлӑ’ вулзкансене реккон- 
сфужс№, тапхӑрӗнъп хастарлӑхпа ҫитӗиӳ- 
« н £ $ у т |т с а  парат.

С и Н ^ ^ Я  трврн литтераттур ванӗсеае пу.хса,.
'■ У  ^  [Рӗсейе.класлӑ литтераттур ҫулне кӑтарт-

ҫв/^ы рат. Ҫырма пуҫлакаясене вӗрентсе, 
к о асз^ татси  парса тӑрат.

С и Й Т а Я  'Н ауккӑпа технӗккӑн-ҫӗнӗ ҫитӗнВвӗсем- 
»  * пе валлаш тарса тӑрзт. Ҫӗнӗреи_ тухнӑ

>кӗнекесене хак параД. Илемлӗ ҫӗиӗ йу- 
р&семпе паллаш тзрат.

Литкрушоксем, шкулсем, ву.чав ҫурт^ӗсем, хӗр л ӗ кӗтессем, партти, ко̂ м- 
сом ол, совет, профсойус, оп^ъӑпа хуҫалӑх орканис^тсйсем, илемлӗ литтератту- 
рӑна йуратакансем,— пурте „СУНТАЛ" шурнала ҫырӑнҫа илӗр! 

Литкрушок 'Р)Ленӗсем,вӗренекенсем,йалкорсем!— „СУНТАЛ“ шурнала ыт- 
ларах сарма тӑрӑшӑр.

Шурнала пуштӑ уйрӑмӗсем урлӑ ҫыранса нлмелле.
Ку шурналах хаҫат сугакан киоскӑсен^ъе те илме пула1?. 

ШУРНАЛ ХАКӖ: 
3 уйӑха— 90 п. 6 уйӑха— 1т. 80 п.^ҫулталӑка— Зт. 60 пус, 

УЙРӐМ № -ӗн ХАКЕ— ЗОп.
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15 ҫул ҪИТСвН
. &>куи шӑрагас, нехтӑ квларас, машшннсем тӑвас гелӗшие еп ӗр  тӗнъери 2*мӗш вы(.танӑ, 

Певроппари Ьиӗп! вырӑиа йышӑнтӑмӑр. Йалхуҫалӑх машшинӗсем, трактӑрсем тӗлӗшпе тата 
горф к«ларас тӗлӗшпе те епӗр тӗнъери  пирвайхи вырӑнта тӑратпӑр.

Ей, хашкавҫӑ кбпитвлист, промышлбннӑҫан ъылай пайбевм йвньвн сана хуоа ҫитсв иртеех кайрйм1р 
чб лрамышлбиибҫбн ытти пайбавм йанъан хуса ҫитав иртоа кайатпйр акв ҫитао вбхбтовнъа!


