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Ыттиуйес хулисемпекех пулнӑ Йетӗрне.
Тӗрӗссипекачасан, ытти уйесла хуласенчен ни- 

мӗнпех те уйӑрӑлса тӑман Иетӗрне хули. Нимӗи- 
ле палӑх та, нимӗнле тӑнран йаракан йапалах та 
пулман Иетӗрнере. Ҫанталӑк тӗлӗшӗпе кӑна ҫӳ- 
лерех тӑма пултарнӑ ку хула. Мӗншӗн тесен Ҫӗр- 
пӳ, йе ыттиуйес хулисенчен уйрӑм кунта Сарӑ вӑр- 
ман, хӑйӑрлӑх... ытти уйес хулисенчи пекех пӗ- 
тӗмпех пӗр йӗрпе пынӑ кунта ӗҫсем; вӑхӑт авал- 
хиле, „ырӑ ҫынсем“ каласа хӑварнӑ тӑрӑх, „турӑ 
хуш нӑ“ йевӗр шунӑ .кунта.

вӑл Г^етӗрнене, ашшӗ патне, ӗлӗкхи йулташӗсе! 
патне. А лешсем ответлеҫҫӗ: иртерех-ха, тӑхта ачал 
Хавҫӑрса илет Мишшӑ. Аха, савӑга кӗмелле-иҫ ка 
лех, — тет вӑл. Савӑга кӗрег, А кугята, савӑтр 
парти ӗретне кӗрсе тӗпленет Мишшӑ.

Ҫапла ӗнтӗ пирӗн Мишшӑ партийцӑ.

Халӗ таврӑнӑпӑр Йетӗрнене.

Пӳрт пуҫӗнче кашниннех палиссадник. Кантӑк 
ҫивче герач) ҫурӑлнӑ. Унран кайа мар жаҫминпа 
фукҫи чечекленнӗ. Ш ап-шурӑ, йур тӗслӗ чӗнтӗрлӗ 
чаршавсем хупланӑ кантӑксене. Ҫ-ҫена ҫинче ырӑ 
кӑмӑллӑаслашшӗсем, асламӑшӗсеы, кумӗсемпе кум- 
мисен фотоӳкерчӗкӗсен пысӑк коллекцийӗ. Хутлӑ 
хутлӑарчалӑ  комодсенчен лӑплантаракан тутлӑ 
шӑршӑ сарӑлса тӑнӑ. А кунта тӗпленсе пурӑна- 
кансем мешчансем, хуҫасем, Земски начад>ник хӑ- 
йӗн чаплӑ арӑмӗпе, полиаейски тата становой 
урйадник, тата пысӑк уйес чинӗсенчен пуҫласа 
миравай судйа писсӑрӗ таран чинсем шутланнӑ.

Вообче ыттиуйес хулисенчен нимӗнпех те уй- 
рӑмми пулман Йетӗрнен.

Пирӗн герой ҫуралса ӳсиӗ ҫакӑнта.
Апла пулнн те ҫак хуларах, ҫавнашкал лӑпкӑ 

ҫемйерех ҫуралса ӳснӗ те ӗнтӗ пирӗн герой. Чи- 
пер те, илемлӗ те пулнӑ вӑл. Йатне-шывне калас 
пулсан Мишӑ Бурашникӑв темеле килет ӑна пи- 
рӗн. Пурте йуратнӑ Мишӑна Йетӗрнере.

—Чипер каччӑ ҫитӗнтерет пирӗн полицейски,— 
тенӗ Йетӗрнери хуҫа майрисем Мишӑна мухта- 
са. Хӑйсен хӗрӗсене Мишӑна кгчча пама май кил- 
мӗ-ши тесе те чылай шухӑшланӑ вӗсем.

Малтанлӑха ҫакна пӗлтерме пултарчӗ автӑр хӑ- 
йӗн геройӗ ҫинчен.

Кунта вулакансем час часах чипер кӑна пӗр ҫам 
рӑк ҫынпа тӗл пулма пулгараҫҫӗ. Лайӑх тумлан 
нӑ вӑл, мӑйӗнче чиаер галстук, аллинчеунӑн акӑл 
чан туййи; шӑлӗсем ылтӑнран ку ҫамрӑкӑн 
А кӑсйннче_(обезатӗлнӑ ан манӑр ҫакна)унӑн парт 
билет. Ҫакӑ пулат те ӗнтӗ Мишшӑ Бурашник 
кӑв.

Вӑрман, ҫарансем, ҫемҫе Сӑрӑ шывӗ ҫӗнӗре! 
курчӗҫ Мишшана. М ишшӑ каллех ашшӗ патӗнче 
а, ашшӗ ӗнтӗ колхозник халӗ унӑн.

Пӗре чипер кӑна уйар кун ҫаплала пулнӑ ӗҫ 
Йетӗрнери влаҫсем па^дне Мишшӑ зайавитсӑ тунӑ 
«Парӑр мана, рабочи-производсгвенике, паргичден 
не ӗҫ»,—ыйгяӑ Мишшӑ. Л ӑпкӑгата ҫав вӑхӑтра! 
ответлӑ ӗҫре ӗҫлес килнӗ Мишшӑи. Чӑнах та ҫав- 
нашкал ӗҫех параҫҫӗ Мишшӑна' Йетӗрнере.

«Сат пахча ҫимӗҫ» уйрӑмӗнче ӗҫлеме пуҫӑна! 
Мишшӑ. Еҫлет ӗнтӗ хайхи уйрӑмра.

Вӑхӑт знай малала шунӑ.
«Сзт-пахча ҫимӗҫӗн» Йетӗрнери уйрӑмӗн ӗҫӗ кӑ- 

на ниҫтала та шуман. Нимле ӳсӗм те пулман, 
«Сат-пахча ҫимӗҫӗнче» Мишшӑ ӗҫленӗ вӑхӑтра, 
уссинчен ытла сӑтӑрне самай тӳснӗ «Сат-пахча ҫи- 
мӗҫ* уйрӑмӗ Мишшӑ ӗҫленӗрен.

Кӗтмен вӑхӑтра аслати кӗмсӗртетнӗ.
Чинавниксемпе хуҫасем пӗрре те кӗтмен ку зс- 

латийе. Анч^ах ҫав вӑхӑтра мешчанла тата чинов- 
никле кивӗЙ етӗрне ҫинче те вӑйлӑ аслати кӗмсӗр- 
тетсе кайат. ^1ылай улшӑнусем пулчӗҫ Йетӗрнере 
аслати хыҫҪӑн. Земски начад)Ник хӑйӗн чаплӑ арӑ- 
мӗпе курӑнмаҫҫӗ ӗнтӗ Йетӗрнере, становойпа ур- 
йадник те еппохӑ екранӗ ҫинчен ӗмӗрлӗхех илӗн- 
нӗ ҫавӑн хыҫҫӑн.

Ҫапла улшӑнусем пулнӑ Йетӗрнере.

Личнӑҫ тени, вӗреннӗ ҫынсем каланӑтӑрӑх, пы- 
сӑк ролех выл)амаст теҫҫӗ историре. Анчах хӑш- 
пӗр личнӑҫсемпе хӑш-пӗр историсем пулаҫҫех ва< 
ра. Пипӗн Мишшӑн та чылай «историсем» пулса 
иртнӗ Йнтӗрйере. «Сат-пахча ҫимӗҫӗнче» саботаж- 
лӑ ӗҫлесе пынӑшӑн Мишшӑна «лӑпкӑтата ответлӑ 
ӗҫрен* хӑтараҫҫӗ. Ашшӗне (йӗпе ҫине сапа тенӗ 
пек) полицейски тата лишенӗц пулнӑ пирки кол- 
хозрзнкӑларса сирпӗтеҫҫӗ. А пуричен ытла партби- 
лет тени ҫухалат пирӗн Мишшӑн (Йетӗрнери Рай 
КК парти ӗретӗнчен шӑлса пӑрахатМишшӑБураш-' 
шниккӑва).

Ухмах тетри-мӗн есӗр Мишӑна?
_Ҫу!^ ашшӗ пекех ӑслӑ Мишшӑ. Чипер чухлат 

вӑл: ӑҫта тата мӗн шӑрши кӗрет. Ҫавӑнпах та пулӗ 
ӗнтӗ килӗшми пулат вӑл ҫакӑ мешчанла кивӗ ху- 
лапа. Пӗлетӗр-н ӑҫта кайа'1' пирӗн Мишшӑ?

Мишшӑ промышлӗннӑҫлӑ хулана, рабочисем 
хушшине кайа^ӗ. Рабочи блузӑ тӑхӑнат вӑл. Ҫапла 
ӗнтӗ Мишшӑ рабочи пулса тӑраЕ  1926 мӗш ҫул- 
та савӑтран Хӗрлӗ ҫара лекет Мишшӑ. Хӗрлӗ сал- 
так йачӗ мухтавлӑ мао тетри рабочн йатӗнчеи. Мух- 
тавлӑ ҫав, М ишшӑ хӑй тӑнсӑр мар пирки ҫакна 
та_лайӑх чухланӑ. Паллах, 2 ҫул пурӑннӑ ӗнтӗ Миш- 
шӑ Хӗрлӗ ҫарта. М алала мӗн тумала-ха? Ҫырат

Малала ҫакна пӗлтересшӗн автӑр.
Пӗр самантра чупса ҫитнӗ Мишшӑ РайКК-на. 

Нимӗа те тухман. Ҫавнашкадах васкавлӑ килне 
тавӑрннӑ, хӑвӑрт кӑна хӑйяе парти ӗретӗнчен „неза- 
коннӑ" кӑларни ҫинчен жалӑбӑ-аппеД)ЯЦИ ҫырат 
те ҫакнашкаллине тӳрех МйКаил Иванчӑ патне... 
Тӗпӗҫтӑвкома йарӑнтараЕ

Ҫакна пӗлтерни вырӑнсӑр пулмаст пуд> тата, 
Нумайах пулмаст ПСК(б)П ОКК партколлегийӗ 
Михаил Бурашниккӑв хӑй те пулкӑ.

— ТӗпкомпаТӗп Контро.^ Комиҫҫин йулашки 
пленӑмӗн ӗҫӗсем ҫинчен пӗлетни есӗ?— ыйтнӑ па- 
ртколлегинч^ Бурашниккӑвран.

— Пӗлме пултараймастӑп, — «ответленӗ» ли- 
рӗккӑлӑ баритон. >

— СССР Совнарком пуҫлӑхӗ ка.м халӗ?
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-Сталнв яулас,— ҫӑвнашкалаӑ: нлтӗннӗ франт 
:аси. V

-Мӗншӗн хаҫят вуламастӑн (Ш упашкарта туха* 
ансене те пулин)?
— Мӗншӗн тесен пурте чӑвзшла ҫыраҫҫӗ вӗсеи, 

-кӗскен рапӑртланӑ мазурик»
Уяӑя сӑмса умне .Красная Чувашия" хаҫата ил- 
; пырсан, ун ҫине вӑл шурӑ курак ҫнне пӑхнӑ 
евӗр тинкӗрсе пӑхса илнӗ.
Йетӗрнери рай КК йышӑнӑвӗ ҫаплах йула^. „Пи- 
?н“ Мишшӑ партбилета ӗмӗрлӗхех ҫухата^ ҫапла 
айна.
Ҫапла „геройӑн" прикд)ученийӗсем ҫинчеи ча- 
матпӑр та ӗнтӗ.

Малта партц тасатӑвӗ тӑрат. Ку тасату пӗр Бу» 
ишиккӑвӑн прикд)ученийӗсене кӑна мар палӑртӗ 
(урашниккӑвсем, паллах, пӗччен ҫеҫ мар). Пирӗн 
фти ӗретье кӗрсе йулма пултарнӑ Бурашниккӑв- 
1не ку тасату парти ӗретӗнчеи пӗр хӗрхенмесӗр 
1вӗ никама йурӑхсӑр ҫӳп-ҫапа шӑлса ывӑтнӑ пек 
1ларса ҫапӗ. Ҫакна автӑрпа вулакансем ҫирӗп 
анса тӑраҫҫӗ.

Ив. Ииккояайбв.
Ш упашкар, 1933.

Петӗр призывник
Петӗрӗн ҫитес ернере призӑва тӑмала.
Ҫавӑнпа та вӑл пайанхи кун ыран пайан тухса 
йас салтак пек хатӗрленсе/ҫитрӗ.
Хӑйне вӑл илсе йарасса хытӑ шана^. Мӗншӗн 
сен Петӗр пек пзтмар ача йалта ҫук вӗт.
— Епӗ те Хӗрлӗ ҫара кайаймасан кам тата кайӗ 
врара,—терӗ Петӗр, урамра выртакан йуман кас* 
на йӑтса пӑрахса.
-- Салтака кайрех Петӗр, тӗлӗкре те куртӑм,— 
рӗ пускил арӑмӗ Хӗветле.
Хӑй те ҫаплах ш утлат Петӗр. Ҫавӑнпа та вӑл 
)изӑвра илсе йарсан хатӗрленме час мар тесе, 
1лтанах амӗшне пӗр пӑтран сӑра тутарса хучӗ.
Ыран призӑва кайас тенӗ чух ҫичӗ пӑт кӗрекен 
)аш мӑиӑхне кӗлет алӑк умӗнчен пӳрте йӑтса 
терчӗ. Тӗреклӗ те вӑйлӑ хулҫурӑм, илеҫҫӗ, тет, 
:рлӗ ҫара.
Ҫавӑнпа та вӑл призӑва кайас кун йулташсемпе 
р четвӗртне йӑвантарса хучӗ. Унтан урама тух-
а;
— Сиртен хурмӑйсенчен салтак пулаймӗ,—тесе 
ртсе утса йачӗ Петӗр пӗлтӗрхи призӑвран йул- 
вӑрӑм Йаккӑва.

Ҫак кун Петӗр призӑвра пулчӗ. Анчах ӑна т^ва- 
сем кулак пулнӑ пирки, кун та тымарри ҫавӑнта- 
т тесе Хӗрлӗ ҫара илсе йаыаи. Вара Петӗр ҫак 
'В хайхине салтака илсе йаман пулин те, тунӑ 
')а хӗрхӳленсе кайат тесе, йулташӗсемпе ҫӗрӗ- 
'X ӗҫрӗ.
\нчах кам-ха ш л н ӑ  унӑн йулташӗсем?
'(ӑй пекех С сШ т  влаҫӗя сыхлӑх ӗҫяе йуратман,
1 мӗнле те пулин сийен кӳме пулмӗ-ши тесе 
)екея пирӗншӗк тӑшманла ҫынсем пулнӑ.

Сарокин

Ех, аванччӗ пурВнма 
ун чухне.

Хад, ак, кӗркунӗ... Сивӗ ҫил... Тек-текех кайӑк 
йурри те, йем-йешӗл тумлӑ ҫуркунӗ те ачашшӑн 
лӑпкамасЬ сана.

' Ех, аванччӗ, пурӑнма ун чухне.
Пӗтӗм чӗрчун савӑначчӗ. Ик аалине хире-хирӗҫ 

ҫупсах ташлаччӗ хӗаел. Аслӑ-Каҫалрн партйачейк- 
кӑ ҫекретарӗ Кород>ков, природӑна сӗре йурага- 
канскер тожӗ. ҫутҫанталӑк кӗввине ӗнереччӗ. Ҫут- 
ҫанталӑк кӗввине кӑна мар, улӑхра йанӑран ҫава- 
сен илемлӗ кӗввине те ӗнересшӗн ҫуначчӗ вӑл. 
Анчах.., Мӗн тӑвӑн?.. Кород,кова амӑшӗ ҫуратнӑ 
хыҫҫӑн: яывӑлӑм, ҫаранлӑ пул* тесе пиллеме ман- 
нӑ. Ҫавӑнпа КороД)КОвӑн ҫаран ҫук, мӗн ҫуралнӑ- 
ранпах ҫарансӑр турнат вӑл, Ҫитменне тата вӑл 
кунтисем мар, а Йе шӗк р-нӗ..\ „Пулас ҫук ҫава 
сассине ӗнерме, пулас ҫук ҫунса кӑвӑрланан ӑш- 
чике сӳнтегме* тесе ш ухӑшлат Кород)КОв.

Анчах етем шухӑшне Соломонпа пӗр танах пӗл- 
ме пултаракан йалсовет пре-идиумӗ КороД)КОВ 
хуйхине тапса угма шухӑшламарӗ.

„Ж алкӑ ШТ01), касса парас ҫавна ҫаран, кирек 
мӗн кала, хамӑрӑн пуҫлӑх вӗт вӑл* терӗ хӑйӗн 
историлӗ постановленьсенчен пӗринче.

в
*  я

Пысӑкран та пысӑк хуйхӑ пырса ҫакланчӗ Ко- 
роД)КОв ҫумне. Ҫӳҫрен- йавкаласа тытсах туртса 
антарчӗ вӑл КороД)КОв телейне.

— Райзо паиаст. Райзо сана вӑга пӳрнепе шӗ- 
вӗр пӳрне хушшине пуҫ пӳрне чиксе кӑгаргрӗ,— 
терӗ ана йалсовег пуҫлӑхӗ.

Хытӑ ҫилленчӗ Кород)КОВ. Б1лттӑн хумлӑ ыраш 
. тинӗсне ҫурласемпе жнейкӑсем ишме тухичченех" 

чирлесе выртрӗ.^вӑл ҫилӗ чирӗпе.
Чнртен вӑранса каллех ҫанталӑка курса ҫӳреме 

тесе ,Бод)шевик“ колхоз хирне тухса утрӗ.
„Хама вадД)И ишсе ҫӳреме пӗр гектар ҫурӑ та 

пулйн касса илесчӗ ку ылттӑн хумлӑ ы раш тинӗс- 
яе"  тийекен шухӑш пырса ҫакланчӗ >н пуҫне.

Колхоз пуҫлӑхӗпе пӑшӑл-пӑшӑл калаҫнӑ пулнӑ, 
„На этот раз удачно"—тесе шухӑшласа хӑйӗн 
ҫурлине йурӑ йурлаттарса, гектар ҫурӑлӑ ылттӑн ^ 
тинӗс лаптӑкне типӗтрех Коро.-ьков. , '

Чун канчӗ. Нимӗнле шухӑш, нимӗнле^ хуйӑх 
пӗрчи те кансӗрлемерӗ ӑна.

„Район сирӗ Ҫед)По прикашчикне, Боровкова 
халех, халех ӗҫрен освободит тума хушат. 
Ун вырӑнне урӑх ҫын тупса л а р тӑ р ' тейекен 
отношӗни те ун пуҫнй пырса кӗрсе чӑрмангарма 
шикленчӗ. Пӗр шкул ӑчн урамра потфӗл аш ӗяче 
ҫед)ПО пуҫлӑхӗн, Боровковӑн ӳсӗр пуҫпе. пичетпе 
у<ҫа-тенкине, тата документсене тупса илсе пыр 
са парсан та, ку манз ан кайсӗрлетӗрха“  тесе 
айаккала, сирсе хучӗ.

Каллех чунӗ канчӗ Кород>ковӑя. Анчах хад) ак 
ҫаяталӑк ҫуркуннехи пек мар... Кӗркунӗне... Сивӗ 
ҫил... Шӑм шака ҫӳсентерекен ҫӑмӑр, йур ҫӑваЕ  
Крод)Ков пӗчченех. хӑй кӗсйинчи партбилета кӑ 
ларса илеслех кисрентерекен асӑрӑн та писӗрӗи 
кӗрлесе чгпакан тагату тӑвӑлӗнчея хӑрат вӑл.

'Ка(вли8|)..



•оирйдбй МЙПЧ||Н.

Те, куккаран—Луккаран,
Те, Петтӑрша—Макҫӑмран,
Ана кӑва пӗлместӑо 
Тӗпчемешкӗн сӗнместӗп: '  
Хайар тапак тултарса, 
Пӑкки-пакки тутарса,
Ҫӑра тӗтӗне ӗмсе 
Вереннӗ еп чӗлӗме.
Кирек йепле пултӑр вӑл,
Ман ӑшӑмра ҫилтӑвӑл,
Пӗрре чӗлӗм туртмасан,

1 Пушшех, тапак пулыасан, 
Вӑрти-вӑрти ҫаврӑна'}'
Пӗтӗм чуна хуската'?.
И так... карӑм тапак шырама 
Ш упашкарти хулава.

Кӗтӗм кивӗ масара,
Тухрӑм ҫӳлти пасара 
Манӑн умра столовоб:
Черет пысӑк ой, *й,ой!

аКунта пурши ҫав... тапак, 
Кала, мучи, йеҫли так?"— 
Ыйту патӑм старике 
Уа умӗнче сар пике.
Кунта тапак сутмаҫҫӗ,
Апат кӑна сутаҫҫӗ,
Терӗ мучи ҫилленсе,
Шур сухалне -силлесе.
Ҫынна мӗн те, иава мӗн 
Выҫӑ тӑма алла мӗн,
Тӑтӑм еп те черете,
Ҫынсемпе пӗр ӗрете.
Утӑм хыҫҫӑм утӑмпа 
Хамӑн выҫӑ хырӑмпа 
Ҫитрӗм еп те кассӑва 
Уйӑрӑлмасӑр нассӑран.

— Ку хак парса ҫийиччен... 
Урӑх кӗмӗп рилнччен! — 
Сура-сура йатлаҫса,
Сидлесе пуш хутаҫҫа,
Пирӗн умри сар пикӗ — 
Иалтан килнӗ сар инке, 
Тухрӗ-утрӗ ҫимесӗр,
Иултӑм нимӗн пӗлмесӗр.

— Мана парха пӗр апат! — 
Ыйтрӗ старик вашават.

—Дайте рубл шестьдесят! — 
Шчот вид>анчӗ шӑрти-шарт.

— Вӑл хакпала кирлӗ мар, 
Пӗр кашӑк та ан антар.
Пирӗн хамӑр колхозра,
Йе ҫавӑнти совхозра,
Апат ҫиме хӗрӗх пус,
Есӗр ытла шаши йус! ^

Утрӗ старик тулала,
Манӑн пулчӗ пымала:
Хӑт те пулчӑр шӑши йус, 
Патӑм тенкӗ утмӑл пус.

Ех апат,
Хӑт ҫап набат:
Пӗр турам улма,
Урӑх ҫук курма! _
Пирӗн сысна ферминче 
ХӑӖ танаштар темиҫе,
Ку йашкаран лайӑхрах 
Ик-виҫӗ хут ҫӑрарах.

Кашӑк чикмесӗр,
Тухрӑм ҫнмесӗр.
Утрӑы малала 
Умри лапкана:
„ЦРК ноиер шесть при 
ходите все тут есть“
—О, килӗр, килӗр!
Мӗн кирлӗ—илӗр.
Укҫусем пур тӑр,
Акӑ ҫӗн пуртӑ,
Кузнечни пӑра,
Питӗрӗнмен ҫӑра 
Вуи теикӗ хакӗ 
Ҫавӑнта „пылакӗ".
Пур тӑр вӗт ачӑр 
Илер ак хачӑ—
Ҫич тенкӗ ҫурӑ
Мӗн калӑп урӑх. ^
Ак тата сумкӑ— ‘
Ц елий котвмкӑ,
Вӑтӑр тенкӗ хакӗ 
Х а^  сутма хатӗр.
Ей, та, ну у!
Кай, таварӑм, ту1 
Выртан виҫӗ ҫул 
Как будтв йӑвӑр чул. - 
Ну, хускал,
Ех, раскал!—

Ҫак таварсем ӗнтӗ виҫӗ ҫул, 
Как будто вӗсем йӑвӑр, 
Выртаҫҫӗ ҫакӑнти лавкарах 
Пилӗк хут хаклӑ хакпалах! 

„Лӑпта шӑп виҫӗ тенкӗлӗх 
Сутрӑм еп тавар.
УЙӑхра алӑ тенкӗлӗх 
Кайа^г ман тавар"— 
Щ орккинӑн йурри.
Йурламаст вӑл йури!!!

Уйпа йунашар 
Леспромхозартел 
Вӑл та хура тар  
Кура^Р ҫав терн:

Таварсем виҫӗ хак,
Чисти твчнӑ так!
Тдварсем каймаҫҫӗ 
Икш ер ҫул выртаҫҫӗ.

Утрӑм малала 
Хулана шалала.
,Ц е-Р е- Ка“
Кӗремха, нук-ка.
Ой, скандал,
Хӑ'? тӑхӑн кандал:
М акра та йӗрӳ 
Пыра'1’ пит хӗрӳ!

— Вунӑ тенкӗ мана 
Улталарӑн кунта!—
Йӗрет Шӑхад)Сем 
Константинӑв Ҫемен.

— Не оскробляй, чувашин, 
Не знаю дел вашше!— 
Кассӑран—пӗр кӑтра майра 
Ответлет сайра.
-^-Еп чухӑн петн^ак.
Йей похӳ не так,
Мӗнма суйас, ./•
Мӗн ма улталас!—
Тархаслат Ҫемен 
Укҫине чикмен,
Ҫӗтӗк ҫаннипе 
Ш ӑлат куҫҫуд)не.
— Стврониҫ, образина,
Гадиш  магазина!—
Хирӗҫет пӗр каччӑ 
М айрапа таччӑн.

Кунта ун пекки 
Пулат кашни кун,
Сар мдйранӑн йӑли...
Ҫавӑн пек вара у н !

Тухнӑ тухнах ҫӳрем-ха,
Пур ҫӗре те ҫитем-ха.
Утрӑм Атӑл йеннеле 
Кӗтӗм ГОРТ магазинне. 

Тавӑраҫҫӗ аванс 
Ентӗ ку аван!
Анчах ни укҫа,
Хӑ'г вил ҫапӑҫса;

Нимӗнле тавар,
Хӑ'? пӗр шалавар 
Курӑныаст ниӑҫта,
Ех, ҫав пӑчӑ та!
—Берите водки,
Ш пулечные ниткц,
Тридцат р у б л ей ':
Пустяки вед эти!—
Ҫапла тавӑраҫҫӗ аванса. 
Ҫапла тухатӑн вара „авланса'



Ку, *ӑл~ф акт, ■
Пытарайми факт!!!

-Х ӑ т а ,
Кӑласа пар-ха тупӑта,
Илсе килтӗмӗр улма-купӑста 
Параймастпӑр вӗсене ниӑҫта! 
Ман ума тӑчӗҫ виҫ арӑм, 
Лавӗсем тӑраҫҫӗ пӗр йарӑм. 

—Ӑҫтисем? '
—Тутаркас!
—Хӑнча килсе?
—Иртнӗ каҫ.

Камӗнев урамӗпе ҫӳлеле 
Улӑхрӑмӑр ҫӳле ҫитиччен. 
Унтан сулахай йениеле 
Пӑртӑмӑр ҫулӗ пӗтиччен.

—Тут,
Овощеприемочный пункт!— 
Ыйтса патӑм вӗсене 
Чӑн-чӑннипех хӗрхенсе.
Вӑт тебе раз,
Ӗнтӗ мӗн тӑвас:
Приемшчик ҫук,
1ӑнтӑр кунӗ чух,
Унсӑрӑн илмеҫҫӗ: 
.Пӗлместпӗр*, теҫҫӗ.
Ей, йай-йай,
Ӗҫлеҫҫӗ вӗт вӑй-шай!

Ӑҫта кунта пуҫлӑх,
Аҫта ответлӑх, 
Патшалӑхӑн пурлӑх 
Йе ответсӑр!

Тупман тӑк тап ак  
Так и так 
Кайатӑн кайала 
Хулана.„
Ӑҫтан? Иепле?
Йе шухӑша кайнипе,

Ҫитнӗ-тӑнӑ пӗр фӗ^эе— 
Типографи ларйокве.
Ну, ача-а-ам,
Пӑхма та кичем:
Хам куҫӑмпа хам куртӑм,
Ч ерет туиӑ ҫур ҫухрӑм!
—Мӗн патне?
—Ҫӑкӑр патне.
—Пайан пула^ги?
— Пӗлместпӗр!
—Тӑрагтӑр вара миҫе кун?
—Пайанхйпе виҫӗ кун!

Темиҫе кил ҫӑкӑра 
Вӑрҫа-вӑрҫа йатлаҫса 
Ҫур ҫухрӑмлӑ чӗр черет 
Кӗтет-кӗтет илеймест.

Каҫ пулчӗ, таврӑнтӑм.
Ҫӳресе ывӑнтӑм.
„Неушлӗ кашни кунҫавӑн пек?“— 
Пуҫа шухӑш ҫӗмӗрет.

Шухӑшсем чараҫҫӗ ҫы вӑрм а, 
Йӑвӑр сывлама.
Т ак и так...
Туртассӑм килет тапак.

Ирхине,
Ҫичӗ сехетре,
Ҫирӗп сыртӑм урана,
Тухрӑм каллех урама.
Урамра халӑх.
Тӑман пуд) кӑлӑх.
Тӑтӑм еп те черете— 
Ҫынсемпеле ӗрете:
—Тапак?
—Нет. не так!
—Мӗн?
—Ҫӑкӑр... илмен!..
—Ҫӑкӑра урамранах памаҫ пу>ь, 
Килкартвне кӗрӗр штод)!

—Ҫук, черы  кунта
Есӗ нӗлместӗн унтаИ!— 
Ответлерӑҫ темиҫе сасӑ,
Чун хӑрарӗ манӑн дажӗ. 

Еабфакри студентсем черете
тӑрса,

Л ар й о к ^ н  ауҫоаса хапхаран
тухса,

Ҫан&реӑ жлиӗ пӗтӗм урама, 
Мӗн к> '|иан? Тата мӗн кур-

мала?!
,Л етр ен  кедане черетсем пӗ-

терме
Ку ӗҫре ншрлӗрех ӗҫлеме, 
Ҫанӑнпа черетсен пӗтнччен 
Тӑрас теҫҫӗ пуд> чӗре каниччен"— 
Шутласа пыратӑп ҫулпала 
Хулана анатӑп малала.

„Союзтабакторг"
Сикрӗм—карт!
Ох,
Ҫырлах:
Черет ҫук!
Пытӑи патнерех—
Магаэин умнерех:

,Двиь выходной“
Пытӑм тепӗр кун.

„ЗАКРЫТ НА ОБЕД“
Тагах тепӗр куи:

„ТОРГОВЛИ НЕТ“
Уштан тепӗр кун;

„Д ЕН Ь ВЫХОДНОЙ"
Ой, ой-ой! ч
Манӑн туртасси пулас ҫук. 
Мӗишӗн тесен йалан уҫҫи ҫук.

Ҫакӑн пек картинсем выд>аҫҫӗ 
. хулара.

ВыД)еҫ-ши вӗсем пирӗн алӑра.!

АСЛӐ АРАПУҪӖНЧИ .ХӖРЛ! ПАЙӐРКА* КОЛ- 
ХОЗРИ КАЛАҪУ.

•—Епӗ Ш упашкарта пултӑм, поликлиникӑра,—те- 
ге ашшӗ хӑйӗн 8 ҫулхи сарӑ ачине._— Унта манӑн 
Шака Ренген аппарачӗпе ҫутатса пӑхрӗҫ.

—Мӗнлескер вӑл Ренген аппарачӗ тенӗскер? 
-ыйтнӑ ашшӗнчен ачи.

—Хунар пур ҫавӑн пекки. Ҫав хунар ҫутине етем 
)Ииа йарсассӑн етемӗн айӑк пӗрчисеи пӗтӗмпех 
гурӑнаҫҫс.

—Хунарсӑрах курма пулатҫке-ха айӑк пӗрчисене? 
—Ӑҫтан курма пултаран ара?
—Акӑ пирӗи кофухсем Ш урйакӑвпа Гуҫҫӗв пӑ- 

мкан лашасен хунарсӑрах айӑк пӗрчисем курӑнаҫ- 
ҫӗ. Нимӗнле аппарат та кирлӗ мар курма.

ШУПАШКАРТИ 6-мӗш НОМӖРЛӐ СТОЛОВӐЙРА
*-Сирӗн апата-ӗх! — чӗлхене ҫӑтсах йамала.
•—Питӗ тутлӑ-и мӗн?
--Ҫук. Ытла сахал паратӑр.

Ч8дх11пе пуҫӗ ҫинчен каласан.
Ш упашкар районӗнчи Чӑкӑр йалсовет ҫекретарӗ 

Кирил Павлӑв таҫтан хӑйаматран кулак чӗлхияе 
тупнӑ та хӑй ҫӑварне кӗртсе лартнӑ.

Халӑх пуххисеиче те, тата йалсовет пленӑмӗнче 
те укҫа-тенкӗ пуҫтарас тӗлӗшпе ҫапла калат вӑл:

— Обйазатӗлнӑй тӳленсенв татасах пулат. Леш 
ирӗклӗн тӳлемолисене тӑхтасаи та йурат. Колхоз- 
никсем ӗнтӗ татаҫҫӗ, пӗччен хуҫалӑхлисем татмаҫҫӗ 
пу)1). Татмасан та ннмӗя те тӑнас ҫук,—тет.

Ҫав кулак йуррине йурла-йурлах .Капкӑнӑн* 
йӗплӗ ҫӑмах хурашне кӗрсе ӳкнӗ вӑл.

П авлӑв Яулташ, мӗишӗн сана хулпуҫҫи ҫине пуҫ 
хурса панӑ? Ҫблӗк тӑхӑжса ҫӳреме-ши, йе кулак- 
сен йуррине йурламали ҫӑвара тума вырӑн пул- 
тӑртесе-ш и. йе тата урӑх йапалашӑн-ши,—каласа 
пӗлтерччӗ ӗнте пире пӗлмен ҫынсене.



КУРАССИПЕ ИЛТЕССИ.

Физикӑ урокӗ. Ҫутӑпа сасӑ пӗр ҫекундра мӗн 
чухлӗ кайни ҫинчен каласа панӑ хыҫҫӑн, учитӗл 
хӑйӗн сӑмсине чакаласа ларакан пӗр ач^ран ыйта^;

— Иванов! Хӑшӗ хӑвӑртрах пулса пьфаЕ курас- 
си-и, йе илтесси?

— Курассине хӑвӑртрах курыа пулзт.
— Мӗнпе доказат тума пултаратӑн?
— Сӑмахран, Ш упашкартан паракан радноинфор* 

мацийе илер. Ирхине хаҫатра мӗн вуласа куратӑи, 
ҫавна каҫхине тин радио тӑрӑх илтетӗн.

? ?
?

УТИЛСИРЙО ТӐВАКАНСЕМ
? 1

?
Хӑшпӗр админ^стратӑрсемпе хуҫайственниксек 

шухӑшламали аппарачӗ те пуҫра, те урӑх вырӑнта.
Музей йышӑннӑ чиркӳ тӑррисене пӑсакансем 

малтан темиҫе кун хушши чиркӳ тӑрринчен кир- 
нӗчсене тӳрех айалти крышӑ ҫине пӑрахса крышр- 
сен шуҫӗсене пӗтӗмпех шӑтарса пӗтерчӗҫ те, кай- 
раи вара шӑтса пӗтсен, шуҫне тин сӗвсе илеҫҫӗ. 
Мӗн чухлӗ шуҫ пӗтрӗ пулӗ ҫапла хуҫасӑрлӑхла 
ӗҫлесе пьшӑ пирки?

Хулан утилсырйо планӗ тулыан, тет. Ҫавна тул- 
тарма чипер шуҫранах утилсырйо тума шухӑш 
тытнӑ пулмала ӗнтӗ кусем, комунхозра ӗҫлекенсен- 
чен хӑшӗ-пӗрисем, тӑм ҫамкалисем.

ЦРК, Иҫан С1[1!н нарноксенче черетсем Шт!

Ц РК  9 , 10-мӗш Л’г лзрйокӗсенче ҫӑкӑр чер 
пӗ1ни палӑрм ае!

Кахалсем
Тинкли, тинкли, тинклн тон! 
Ил)инкӑра Илен кон.
Ш ашкар, Ш атра таврашсем, 
Лодӑрсемпе ҫектянтсем,
Тырӑ вырас вырӑяне, „
Кӗл тӑваҫҫӗ туррине.

, Пулса ҫитнӗ тыррнсен 
Тӑкӑнаҫҫӗ пӗрчи ем.
Пур лодӑр та пӗр пек мар,—- 
Акӑ пӑкха пӗр хастар:
„Волга“ колхоз бригадир, 
Ермолайӗв командир 
Ҫектантсемпе пӗрлешсе,
Ӗ ҫепрахат уйхирте.
Ҫил вӗҫтерет чиркӳве,
Усси пур ши ҫак ҫынтаи, 
ермолайӗв йулташран?

бМЙА

А |т§ чуяаи? ^
~  Аи | |я т в  чврвчАЧтӑрви ((1 ЙН&, Ҫвйк’ 

чуввтйв \



Шыракан тупа!^
Пӗр ҫын йалтан кнлсен Ш упашкар урамӗсем 

тйрӑх кул)турӑ щырама тухнӑ тет. Чи малтан, ко- 
нешнӑ, Ц Р л  ларйокне кӗрет. Ларйокӗ краҫҫин су- 
такаяни пулнӑ (Осоавиахим магазинне хире-хирӗҫ 

,лараканни).
Прикашчӗкӗ краҫҫин илме пынӑ членсемпе ка- 

лаҫса ҫӑвар тзггине те сайа йарасшӑн ыар. Хӑтӑр- 
са тӑкат вӗсене. Член кӗнекисене сывлӑш тӑрӑх 
квӑтса йарат.' Черетре 60—70 ҫынран кайа мар.

— Мана ку^ьтурӑ кирлӗччӗ те...
— Вӑл йатлӑ тавар кунта ҫук. ЦРК-аи почтӑ 

аӑӗнчи магазинне кайса пӑх,—терӗ прикашчик 
фйтакан ҫине пӑхмасӑрах.

ЦРК магазинӗнче ӑна:
— Тавар вообшче ҫитес ернере килмеле. Ка- 

наша ҫитнӗ те, Сойузтранс кӳрсе параймарӗ ха. 
Илетӗн пулсан ерех пур, кул>турӑ тени ҫук вара. 
Планлӑ снабженийе кӗртмен ун пек йапалана пи- 
рӗн,—тенӗ.

Ҫын вывӗгкӑ ҫапнӑ тепӗр ҫурта кӗрет.
— Ку.’&турӑ пур-ши сирӗн тесе килтӗм те,-^тет 

лӗрсен.
>1 — Кул)турӑ? Ҫук ун пек йапала. Пӗлместӗн-и 
‘ кунта пирӗн парикмахӗрскц.,
I; Огвет параканниа куҫӗсем сӳнесле пӑхаҫҫӗ (ӳсӗр 
I пулмала).

— Ҫук еппин?!
Кайала ҫавӑрӑнса почтӑ ҫуртне пырса кӗчӗ ҫын. 

Пӗр сӗтел патнеле черет тӑрса кайнӑ арҫынсем 
ре, хӗрарӑмсем те. Пурте жалӑбӑпа. Хаҫат кил- 
»ест, журнал илейместпӗр, тет кашнийех тарӑхнӑ 
сасӑпа.

— Ку.-ьтурӑ пур-и сирӗн?
Сӗтел хушшинче ларакан сарӑ хӗр шухӑша карӗ,
— Ку.фтурӑ?1 Ҫукчӗ халиччен. Ку.)ьков пур, Кра- 

авинӑ пур. Ку.^турӑ ӗҫлемест. Ҫук.
Карӗ ҫын кайала урам тӑрӑх Решетин хуҫан 

гулнӑ ҫуртра вырааҫнӑ Тӑбаксойуза кӗчӗ.
— Мен пур С1фӗн магазинта етеме кйрли?
— Етеме чи кирли-и? Карт пур...
— Ку^ьтурӑ пур-и?
— Ку^турӑ-и? Ун пек йапала тытмастпӑр.
— Хупас магазина. Ларса йӑлӑхрӑн пулӗ есӗ 

»е,—терӗ те арҫын прикашчикӗ хӗрарӑм прикаш- 
|икне, алӑк патнеле уттара пачӗҫ иккӗш.
] Ҫын та тухрӗ вӗсемпе пӗрлӗ.

— Неушлӗ тупаймастӑп?!
" Рабочи клуба кӗчӗ.

—Ку^ьтурӑ пур-и сирӗн?
— Хуаӑ терӗ сторӑж. '
— Мӗн хупӑ? Ку.;ьтурӑна Хупса лартрӑр-и?
— Клуб хупӑ, ремонт тӑваҫҫӗ ӑна. Ремонт пӗт- 

сессӗн... халтурӑ терӗни-ха... ӑна курма килме пул 
таратӑн.

Кннона кӗчӑ.

— Епӗ ку.)ьтурӑ пмркя кмятӑи. Пур-м снрӗн?
^  Пайан пирӗн „Чикаго".
Лачлатса сурчӗ т« ҫын мрам1рл1 урай ҫиие, ма- 

лала карӗ.
Театӑра кӗчӗ.
Кантурӗ хупӑ. Хӗрлӗ кӗтесре карт ҫапса лараҫҫӗ 

пӗтӗм вдохновенисене пухса тӑват-пилӗк аргист.
— Ку^ьтурӑ пур-и сирӗн?
— Ку.^^-^рӑ?! Кам ҫырнӑ ӑна? Есӗ ҫырнӑ-и? Кирек 

кам ҫырнӑ пулсан та, пире „Ҫӗр ҫӗкленет“, „Й ал- 
та“ , „Ҫӗнӗ хум“ пулнипе ҫитет. Ҫулталӑк тытӑнса 
тӑтӑмӑр вӗсемпе. малала та тытӑнса тӑма пулта- 
ратпӑр Наркомпрос пулӑшсан,—терӗ пӗри хӑйӗн 
ҫук уссине пӗтӗрсе илсе илемлегсе.

Ҫук еппин?!
Лҫта кайас? Пасара кайас.
Симӗс пасарга ҫӳрерӗ. К у^турӑ тупаймарӗ. Ун- 

ти столовӑйа кӗчӗ. Вӑл кӗнӗ вӑхӑтра столовӑйра, 
алӑк патӗнчерехри сӗтел хушшинче ларакан ҫын 
апат параканнине кала'?;

— Ку-сирӗн йашка-и, кваҫ-и?—тет.
— Куратӑн пулӗ-ҫке хӑвах, мӗн ыйтатӑн. Паранкӑ 

ишсе ҫӳрет пулсассӑн, йашка^ула^1 вара.
— Паранкӑ мар вӑл — ҫур сухан.
— Апла пулсан купӑста йашки вӑл.
— Мӗн пирки тата кунта хуратул кӗрписем 

темиҫе ишсе ҫӳреҫҫӗ.
— Апла пуухсан шӗвӗ пӑтӑ антарса панӑ сана.
— Ку мӗнле йышши приправӑ тата —- курӑс (му- 

чала)текенни?
— Повӑртан ыйт—еп пӗлместӗп... Тӑхта-ха апла 

пулсан, ан ҫи-ха. Савӑт-сапа ҫунӑ шыв лекнӗ пу.>ь 
сана...

— Ку^ьтурӑ пур-и сирӗн?
— ^Мӗнрен тӑваҫҫӗ ӑна: ашран и, паранкӑран-и?
Ашран пулсан ашӗ ҫук пирӗн. Пирӗн пӗремӗш 

блӳдӑ типӗ—паранкӑ йашка, иккӗмӗш блӳдӑ—типӗ 
паранкӑ шуратни. Ку^ьтурӑ ҫук-

Унтан тухсан аран ӑна пӗр милиционер ку^ьтурӑ 
ӑҫта шырамалвне каласа пачӗ. Милиционер С) йеҫ- 
терекенни пулман, ӑҫта кӗнӗ унта чӑнах та ку^Ь' 
турлӑх курат хайхи ҫын; Куҫӗсем йалкӑшаҫҫӗ. Ха- 
васланнӑ иккен Ш упашкарта куьтурлӑх ытти уч- 
режденисенче иумайипе. Паҫӑр асӑннӑ учрежденн- 
сенче те ку.;ьтурӑ чылайах пуррине сиснӗ вӑл (мал- 
танхи кун вӑл уч(режденисенчи тумхахсене ҫеҫ 
курнӑ мӗн),

— Ку^ьтурӑ ҫулӗ ҫинчи тумхахсеие шӑлса тасат- 
мала! — тесе кӑшкӑрат халӗ вӑл пирӗнпе пӗрле.

Кунта ӗнтӗ сатирикӑн ӗҫӗ пӗтет. Ҫавӑнпа пӑнчӑ 
лартма тивет.

Иван Мучи



Кирпӗчпе строитӗлсем
Шуоашкартж ҫуртНр  т2мкан квопе^штик^ы кнрлӗч еа»ӑчӗ халӗ ҫеҫ 

шаараХ прпбкисвм пахалӑх йеячвн пнт яачар.

Пӗр учреждежи кнрпӗчсене имт начав тувв пннӑ, 
тет.

Тепӗр учреждени ун патне телефвнпа шанкӑрта- 
тараг, тет.

— Алло!..
Итлетӗп...

— Кирпӗч пур?
— Пур. Сутатӑп кирпӗч!
— Илетӗп кирпӗч!
— Аван.

кирпеч илие пыраҫҫӗ, тет.Пӗр извошчиксем 
ҫавӑнта.

— Начар кнрпӗч.
— Тфу! Вырӑна та турттарса ҫитереймӗн ку кир- 

пӗче, ҫурри ытла сапаланса пӗтӗ.
— Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ йапӑхсемпе.
— Ну... Тийесе кайас.
Тийерӗҫ.

Пӗр прийомшчик хайхи кирпӗчсене илет, тет.
— Ай-йай начар кирпӗчисем.
— Начар ҫав.
— Ку кирпӗч вырӑн йышӑнса илме те

шел € е к  туйӑиат. '  -
— Шел те пу.^ ҫав.
— Ҫапах пире кирпӗчӗ пит кирлӗҫке. Йышӑнас 

пулат. Купалӑр, ачсемӗр, ҫавӑнта, анчаг тирпейлӗн 
тыткалӑр. Сапаланса пӗтӗ.

— Епӗр купалама хавас.

Пӗр техник ҫурт тума тытӑнат, тет,
—Кирпӗч, теҫҫӗ. Кирпӗчӗ-и ку? Уи пек кирпӗч- 

рен лайӑх ҫурт туыа май пур-шн вара?

— Ӑҫта унтан?..
— Цемӗнт шел. Р е^сем . Каштасем...
— Ах, турҫырлахах, мӗн тйвӑпӑр-ха?
—- Тума шутланӑ йапалана тӑвасах пулат. ' 

тӑнар лулӗ, ачсемӗр, ҫурт купалама...
Тытӑиаҫҫӗ.

Пӗр прийомӑчйӑй комиҫҫи тунӑ ҫурта йышӑ{ 
тухна, тет кайран.

— ̂ Ш анчӑклах пулайиан ку  ҫурт. Чӗрӗлех | 
ионт тумала пула!' пулӗ кӑна.

— Да, кирпӗчи ҫав майлӑскер те... Ванчӑк,—м 
пӗч мар вӑл.

— Айалала вы.;ьаса аима тытӑнмӗ и ку?
Йышӑнчӗҫ тунӑ ҫурта.

Пӗр рабочисем ҫурта пурӑнма кӗреҫҫӗ, тет.
— Тӗлӗнмеле. Ҫурчӗ ҫӗнӗ, шӑтӑкӗсем те ҫ&
— Кирпӗчсем начар терӗ комиҫҫи.
— Ма илнӗ-ха ун пек начар кнрпӗче. Мӗнш 

унтан ҫурт тунӑ-ха? Мӗншӗн ҫуртне йышӑн 
йулнӑха? ^

— Есӗ ытлашши ан кӑшкӑр-ха. Ытлашши кӑ1 
кӑрсан, ҫурчӗ чӗтренсе ӳкесрен хӑрамала.

Ш арламарӗҫ.
Пурӑнма пуҫларӗҫ. Халӗ те  пурӑнаҫҫӗ-ха вӗсе 

анчах пит шикленеҫҫӗ кирпӗчсем катӑлса пуҫ ҫи 
ӳкесрен, йе... урӑх пысӑк хӑрушлӑх пуласран.

Ҫурчӗ ҫинчен пуҫран шухӑшласа ҫыртӑм, анч: 
кирпӗчи ҫинчен хам куҫаа курнине ҫыртӑм.

Пахалӑхшӑн, кӑрешмелвх ӗнтӗ, йулташсем, к 
рвшмвлвх!

М.

Куславкари взводсемпе дивизисем
Кунӗпе ӗҫлесе ырнӑ ҫурӑмсене кангарма аван 

хватерпе ҫемҫе вырӑн кирлӗ вӗт-ха? Ну, квнешнӑ, 
хватерӗ пулсан вырӑнӗ те пула!' (чӑпӑркн пулсан 
аври те пула!' тенӗ пек).

Каҫхине ӗҫрен килсен ӑшӑ хватерте гоеподвввм 
пекех вырӑнсем ҫинче сарӑлса выртатпӑр. Варв 
ырӑ, тутлӑ ыйӑха сӑмсапа, ҫӑварпа харлаттарса 
ӗметпӗр. „Тӗнчере чи тутли—ыйӑх' твнӗ кахал 
ҫынӑн пословицӑ пек йумах пур. Анчах ыйӑх чи 
тутлӑ йапала пулсан та пирӗн патра нумайах ка- 
нӑҫлӑн ҫывӑраймастӑн. Сасартӑк снксе тӑрса ху 
тавра пӑхкаласа илсе ухмах пек шарт скксв илве:

— Батушки! Матушки!—Кӑшкӑрса йараи.
Есӗр, вулакан йулташсем, .мӗншӗш аялв?“ 

тесе ыйтма пултаратӑр. Мӗншӗи т ^ в и  сан ви-г-ку- 
ҫу ҫинче ик-виҫ теҫетке, урусем ҫииче тепӗр вввод 
хӑнкӑласем сыҫӑнса илсе „йун ӗҫмели“ суботнчк 
тӑваҫҫӗ. А вырӑи ҫинче—унта целӑй днвиаи. Вв- 
ра ним тума анраса пушар тухнӑ пек сиксе ӳке- 
тӗн те ухмӑха йериӗ кашкӑр пек икӑ ал^дгпах ҫурӑ* 
мусеые хыҫса йун кӑларса еураилататӑя. 1от вӗт 
ӑҫта йуи ӗҫеквнввм!

Ку сахал-ха, тата ҫтена ҫумӗнче тройкӑпа ч; 
пан ,И лле пророк'* пек таракансем ҫӗмӗрттер 
квнференци иртереҫҫӗ. Тата хатӗрлесе хунӑ пр( 
д^гктӑсене (хамӑр ва.^ь^ьи конешнӑ) йӗп чикме вк 
ран ҫук сӑрӑнса нлсе тапаланаҫҫӗ. Сахӑр тавраш 
пулсан--ӑна курса та йулаймӑн (тутла йуратаҫҫ 
вӗсем!).

Ҫапла и р в  хӑнкласемпе таракансене хирӗҫ нас 
туна'? тусах ҫӗрӗпе ҫывӑраймасӑр иртерсе йаратӑ! 
та кунӗпв сӗрӗмлӗ пуҫпа сӗнксе ӗҫлетӗн, Хӑи 
чухйс ӗҫлвссӳ те килмест.

1^м б ям три  рабочясем чӑявх ы  хӑякласенч«1 
пятӗ тӗртленеҫҫв. Пуринчен мгла тискер кайӑксп 
1,2-мӗш М  бараксекче, 14,15,16,17,18,19-мӗш ҫур) 
сенче нумай. Вӗсевс хирӗҫ кӗрешме комбива 
орканнзацнлвннӗ, анчах форма,;ьнӑ кӑма.

Хватерсене кашни уйӑхрах дивинфекци тӑваҫҫс 
Хӑнкӑласем пӗтес вырӑнме пушшех ӗрчеҫҫӗ. Мӗ« 
шӗн твсвн дшшнфектӑрӗссем хӑнкӑлапа тарак<1 
ӑратию и пулмала.

6. Цвшяаӑ.
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Апат ҫййекен дневнкквннвн
ҫ с н 1Ра в 1|»Ен 98-нешӖ

Ӗнер тата виҫӗ кашӑк илсе килтӗм. Арӑм вӑр- 
ҫаЬ

—Ку кашӑксем, — тет, — ал,ӳминирен тунӑ- 
исерсеы-ха, йурат. Енер шур ыеталран тунине ил- 
се килнӗччӗ... Посудӑ тӗлӗшпе нимӗнле план та 
ук санӑн...

ҪЕН1[АБӖРӖН 30-ИӖШӖ
Пирӗн столовӑйра алӑк патне хуралҫӑ тӑратнӑ. 

Цосудине кайала паратӑн та, столовойран тухма 
юмӗр илетӗн, ахалӗн кӑлармаҫҫӗ. Унта та епӗ ӑс 
|ӳпрӑм! Номӗрӗсене хыт хутран тунӑ, коппи ӳкер- 
ж ун _пек номӗрсем тума питех те йӑвӑр мар. 
Засканӑ пек пулса хуралҫине тыттартӑм та пулчӗ 
•е виҫӗ вилкӑ, пӗр кашӑк, тепӗр ҫӗҫӗ илсе кил- 
гӗи киле.

ОК^^АБӖРӖН 3-МӖШӖ
Вилкӑсемпе кашӑксене сӗтел ҫумне вӑ./ьчӑрапа 

1карма пуҫларӗҫ...
Ок^абӗр рево.гьуЦи 16 ҫул тултараӖ  вӗсем шан 

ш пулчӗҫ, — йӗрке-и ку?
" 0К1^АБӖРӖН 5-МӖШӖ.

Вилкӑсене мӗнле майпа вӑ^ьчӑраран кӑларса ил- 
й пуласси ҫинчен шухӑшласа вӑхӑта иртертӗм. 
1ӑчӑкӑ хыйрипе килсен, — ,сасӑ тухма пултарат. 
^кандал тапратса йарӗҫ.

0Н1РАБӖРӖН б-МӖШӖ
Шухӑшласа тупрӑм мӗнле тумалине, Столовӑйа 

4тӗм те, пӗр сӗтел патне пырса каларӑм; йул- 
ашсем, — терӗм, — тухса кайӑр-ха ку сӗтел хуш- 
ошчен, ӑна срочнӑ йусама хушрӗҫ мана, — терӗм, 
1ӗтӗм вӑ^ьчӑрапа ҫыхнӑ посуди мӗнӗпех йӑтса тух- 
а карӑм вара хайхи сӗтеле...

0К1ГАБӖРӖН 12-МӖШӖ
Тфу! Ӗнер столовӑйра вилкӑ памарӗҫ. Ҫук, теҫ- 

;ӗ. Мӗн туса пурӑнат-ши администраци?! Хаклӑ 
,Капкӑн“, ҫаклагса илха ӑна хӑвӑн йӗплӗ хӗскӗчӳ- 
тала лайӑхраххӑн, ӗ»»ӗрлӗхе асӑнмалӑх.
Капкӑн* рв30Л|УЦИЙӗ: Анлӑ-нуҫлӑ пулӑр-ха, граж- 
внсем_. Хӑвӑра вӗт сийен тӑватӑр. Тата ҫнйӗнчен 
«густӑн 7 -мӗшӗнче т]гхнӑ аакона та аса илмеле.

ХАКЛИПЕ ЙӲННИ.
Купӑста ҫинчен, тепӗр майлӑ каласан, рабочи 

набжени ҫинчен пырат кунта пирӗн сӑмах. 
Шупашкарти 10 мӗш нвмӗрлӑ хупӑ ларйокра 

:упӑстан пӗр килограмӗ 20 пус тӑраЕ  Ҫав вӑхӑт- 
)ах Пахча-ҫииӗҫ сойузӗн ҫӳлти пасарти ларйокра 
;ав купӑстанах 15 пуся сутаҫҫӗ.

- -  Хӑш купӑсти тутлӑрах-—аЮ
Б пус тӑраканни и?‘ 
—И»

пуе тӑракамни-и.

ккӗшӗ те пӗр тутах калаҫҫе.
—Апла мар пулӗ. 20 пус тӑраканни тутлӑрах 

)улӗ.
~Ҫ ук , пӗр тутах кала<(ҫӑ. Анчах 20 пус тӑра- 

(аннинчен урӑхларах шӑршӑ кӗрет.
—Мӗнле шӑршӑ кӗрет вара унрав?
—Непмӑнла шӑршӑ. Вӑл шӑршӑ кооперативра 

^арамвисенчвя юлнӑ купӑстаиа.

Килес ҫул уи нск ал нултӑр
Мрмарта тырД н с « е  хлекса те, екмд а /м ӑ -  

хӗсеы тс, игетмрн* пуҫлйхӗ те аӑш склахра ,м1н 
чухлӗ тырӑ хуниие пӗлмвст,

(«Канаш*, 213 ?е).

Инструктӗр:-—Складсене сирӗн мӗи чухлӗ тырӑ 

хунӗ? 

Заготзерио пуҫлӗхӗ:~Еп пӗлместӗп, Склад заво- 

дуйушчинчон ыйт.

Инструктӗр:— Склада сирӗн мӗи чухлӗ тырӗ хунӑ? 

Склад завсдуйушчийӗ:— Ен яӗяместӑя. Прийои- 

шчӗкран ыйт.

Инвтруктӗр: —■ Сирӗн склада мӗн чухлӗ ты ^  
хувӗ?

— Хҫтан пӗлатбп апӗ. Тамчуд хуреа хӗварчӗҫ 
кслхаакиксемпв йвдинолнчнииоем. Твпӗр страни1|ӗ»а 
кайм вӗавнчвн ыйт.



Илле Тукташ.

Чашлаттарса ҫӑмӑр ҫӑваӲ. Пӑч тӗттӗм. Вичкӗн 
ҫил тустарат кӑна выртан-тӑрана. Колхозниксеи 
вӑрахӑн шӑвӑнса, алӑ сӗмӗпе хыпашласа, жыейкӑ 
хыҫҫӑн тырӑ пухса пыраҫҫӗ. Ж нейкиие икӗ лаша 
кӳлнӗ, иккӗшӗ те аран-аран урисене сӗтӗркелесе 
утаҫҫӗ.

— Ну, сӑхӑм, а1га ут!—ҫуйӑхаӳ машинис,—ӑҫта 
шала кӗртсе йаратӑи! Курыастӑн-и мӗн, хӑшии 
чухлӗ шӑйрӑк йулса пыиине?

—  Ӑҫтан курас манӑн? Каҫхине курма епӗ' тӑ- 
мана мар в ӗ т .. .

— Тӑманаран та тӑыана ҫав.
Лзплаьчӗҫ. Лӗсӗл-лӗсӗл-лӗсӗл.. .  лӗсӗлтетет маш- 

шин )рапи. Пӑртакҫах кайсан жнейкӑ пачах ӗҫле- 
ми пулчӗ, темӗн сырӑнса тулчӗ шатун хушшине. ^

— Мӗн пулчӗ?
^— Машин ӗҫлемест.

— Тнвер лашусене лайӑхрах! Лашисем утмаҫҫӗ 
те хӑйӗн, машин ҫине пепет

Куччӗр лашасене ӑшалантарма тытӑнчӗ.
— Ну-у, сӑхӑм, турт! Колхоз кулли пуласшӗ.
Ырхан лашасем тапса туртаҫҫӗ.
— Ат ат-та! А М а  та-а!
Пӑвт!-—турӗ жнейкӑн хачи.
-— Тӑрат лашуна, туса пӗтмен кӗреҫе аври!—ҫу- 

хӑрса йачӗ машинис, пӗтӗм халран кайса. Хӑй 
хуп-хура шыва ӳкнӗ мӗскӗн. Л еш ӗ ҫаплах ӑшалан- 
тарат лашасене.

Тӑрат тенӗ, шуйтан пуҫӗ, машив ҫсмӗрӗлсе
карӗ.

— Тӑратма пултараймастӑп, хуҫа хушман. Ре- 
корд!

Ҫӗмрӗк жнейкӑпах илтерсе пыраҫҫӗ хайхисем. 
Тӑрмаланса кӑна йулаФ йӗп-йӗпе тырӑ. Анчах ха 
ун ҫине ӑҫтан пӑхатӑн — рекорд!
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Районран уполвомочӗнӑй килмӗ. Аллисеве хы> 

ҫалала тытиӑ та, калле-малле уткаласа ҫӳрет кӑн- 
це^ьаривче. Хӑй пӗрмай калаҫа^!, калаҫнӑ май ал- 
лисене сулкалат. Чӗлхи - -  пулемет, сӑмаххине—ав* 
тан сӑхса ҫитерес ҫук.

•— Есӗр-))-р-р района кайала сӗтӗреттӗр. Позор!
— Есӗр-р ҫаплах тырӑ пуҫтарса кӗрместӗр. Паг- 

шалӑха ҫаплах тӳлесе татмастӑр. Позор!
— Винават,—-пӳлет колхоз пуҫлӑхӗ,—ҫанталӑк 

йӗпе тӑчӗ.. .
— МолчаӲ! Кахалсеы есӗр, саботажынксем. Ло- 

дыри, черви—козыри!. 
Йулашки сӑмахне калаыӑ хыҫҫӑн уполыомочӗиӑ- 

Ш  кутие те куред йулма пулкарӗ, Йӑлх аачю

Хисеп хыҫҫӑи хӑваласа пахалӑха кайа пӑр 
хӑваракансемпе кӗрешесси те тӗи вырӑнта 
мала { .П равда” хаҫатран).

тухса вӗҫрӗ кӳршӗри йалсоветне. Колхоз пуҫя 
вӗткеленсе хӑваласа кӑларса йачӗ халӑха кӑ 
кӗртме.

Сиккипе илтерсе ҫӳреҫҫӗ колхозниксем.
Сывлӑш ҫавӑрса илме те вӑхӑт ҫук.
Анатала-тӑвала, пушӑла та туллила, тӗр-т 

тӗр кӑна хӑвалаҫҫӗ лашасене. Кӗлтесем вӗлт-в1 
-вӗлт кӑна сирпӗнсе ӳксе йулса пыраҫҫӗ.

Ҫӑмӑрӗ ^ҫаплах ҫӳпҫерен тӑка!'.
Мӗн тӑвас тетӗн ӗнтӗ чарусӑр ҫанталӑкпа? Е' 

мӗн хӑйӗн план, ҫанталӑкӑн хӑйӗн.
3

Пушӑла лавсем тӑвала мӑкӑрлантарса хӑпара 
—йут йал ҫыннисем.

Лашисенчен пӑс тухат, ҫынннсенчен тар йук
Ш ӑтӑк та ш ӑтӑк мар, йӑран та йӑран мар, хӑ 

кӑна персе ҫитрӗҫ 12 лав колхоз виккисем пал
Ҫитсе чарӑнчӗҫ те тӳрех тийеме тытӑнчӗҫ.
— Ах турӑ! Камсем кусем? Мӗнле кӗрет хура 

сем?
—- Краву-у-ул! Кӑнтӑр кунӗнчех ҫарата-а-аҫ! X 

ра-х-ах1
—  Ех. айван старик,—пӳлет пӗр сӑран пинща! 

лӑ йӗкӗт.—Ҫаратаҫҫӗ-и вара,—рекорд ҫапаҫҫӗ, у 
мах!

— Мӗнле рекорд?
Ҫапла рекордах. Есӗр ӗҫлесшӗн мар, тыррӑр 

хиртен турттарса кӗрт.честӗр, акӑ ха^ь ӑна йутйз 
колхозӗ турттарат.

Г-  Вӗсем хӑйсевне те турттарса пӗтерменҫке’
— Ан калаҫса тӑр, ухмах старик.
Санран ыйтмаҫҫӗ! Дгӑр тийӗр. Йаотвечайу!
- -  Кам есӗ ?
— Епӗ районри уполвомочӗнӑй—унтӗр Приш! 

баев.
Тӑватӑ лав виккӑ, сакӑр лав сӗлӗ кӗлти тийере 

Уттарчӗҫ.
Колхозяиксем пӳлмеле илтерсе тухаҫҫӗ Ҫ} 

йуппине
—  Стой! Ӑҫта тийесе кайатӑр? Кам разреш 

_турӗ сире?
—  Епӗ разр€ш айу,—ответлет ҫнрӗпнӗн уполв’ 

мочӗнӑй.
— Лҫта ун пек закон? Кам тунӑ ӑна? -
— Закона ухмахсемшӗн ҫырмаҫҫӗ. Пирӗн хаи: 

рӑн закон—рекорд!
— Пужалӑстӑ ан намӑслантарӑр, парса хӑварз̂  

тыррнне,-—тилмӗрет колхоз предҫедатӗлӗ.
Немошӗм!

/



Пайанах пӗтӗм ӗҫсеяе туса пӗтерме сӗмах 
йратӑп.
— Голым словам не шерим.
->■ Апла пулсан ме акӑ подпискӑ парам,
— Ҫыр в таком случайе.
Предҫедатӗл ҫырчӗ, уполномочӗнӑй' портфӗле 

1иксе хучӗ. Еҫ пулчӗ; 4 лав виккине парса хӑвар- 
Йҫ—кашни лавӗшӗн пӗрер ӗҫ кунӗ, ҫурш ар пӑт 
граш сӑптӑрса илчӗҫ. Ытти тыррине хӑйсемпех 
/урттарса кайрӗҫ. «Ан тив пӗрре вӗренчӗр, на то 
,1екорд» шут турӗ уполномочӗнӑй. -
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[1— Пожар! Пожар! Ҫунатпӑр!
' Кам ҫунат? Ӑҫта пожарӗ?

— Колхоз капанӗсем хыпаҫҫӗ. Хӑвӑртрах!
Ҫынсем витресемпе, пакурсемпе, ҫарамас, ҫара-

1уҫӑн тӑвала чупаҫҫӗ.
-- Тон-тон-тон!—тутарат пожар чанӗ.
Унччен те пулмарӗ дружинӑ членӗсем, икенасос- 
1, ҫутӑ калпакӗсене йӑлтӑртаттарса, ҫиҫсе иртсе 

»йрӗҫ.
Ҫитрӗҫ колхоз анкартине.
Ьапансем мӑкӑрланса кӑна лараҫҫӗ.
Хӑвӑртрах насоссемпе сирпӗтме тытӑнчӗҪ.
— Йӑтса ант:1рӑр йунашар капанӗсене!
— Вут тивме ан парӑр, вут тивме!
— Шыв тавайӑр. шыв!
-- Мӗн ҫӑвара карса пӑхса тӑратӑр?
Чупӑр хӑвӑртрах накурсем патне. Тавайӑр хӑ-

||ртрах сенкӗсем!
Йышпала тытӑнса пӗр самантра тӗксе йӑвалан- 

•арса йачӗҫ капансене. Анчах вӗсенчен те тӗгӗы 
(йкӑрланса пӗлӗте ҫӗкленчӗ, Пӗри, хӑйулӑраххи, 
ш;ь кбна тӗксе йанӑ капан патне пырса, аллине 
аала чйксе йачӗ.

— Ҫунмаст ку, атсемӗр.
— Мӗнле йапала пулчӗ ха вара?
— Аха^ь кӑна хӗрсе кайнӑ. Пирченсе выртнӑ. 
Йӗпеле купаланӑран пулӗ.
(Ыттисем те, шиклене шикленех, капансем тавра 

ӗпӗрлевсе тулчӗҫ. Пӑхаҫҫӗ—чӑнах та нимӗнле 
южзр та ҫук, аха.;ь кӑна пӑсланса лараҫҫӗ мӗн, 

Чӑриантараҫҫӗ ҫав пустуй ҫынсене. Килнӗ кил- 
шусалатсах тӑкас пулчӗ вара пӑсланакан капан- 
ене.
. . .  Икӗ ӗрнерен йал-йалӗн‘иГ колхозсем, уй-хир 

ҫӗсене пухса кӗртсе, ыраш а^ки туса пӗтерчӗҫ.
I ку колхоз, тӗлӗнмест те ун ҫирчен. Мӗн ӑна 
1тах пит хыпкаланма? Акса хӑвармзсӑрах унӑв 
ирте тырӑ акиинчен те ытларах шӑгса тухнӑ.

АВАКС-АВАНТА .

Пирӗн Шупашкарти ГОРТ магазивӗ ытхи «ӑн 
улрри ГОРТ маказинӗсеы пекех-пысӑк мар, анчах 
ҫӗсеи унӑн пит сзрлака вара.
Пӗлтӗр, виҫӗмҫул мануфактурапа уряиа тӑхӑниц' 

и илме хывнӑ авансшӑн ГОРТ панулмисемпе тӳ- 
е̂рӗ. Панулми илыесессӗн, халӗ урӑх ыимех те 

1врайыастпӑр, тесе хӑратвӑ аванс хызнӑ ҫынсене. 
— Панулми илмесен-—40 градӑслине и л ӗ р .. ,  

ппу^кӑ пама пултарэтяӑр тесе йурлаҫҫӗ аяаис 
‘У «ш сем .

Хулаиа, урвмсене, хамйрӑн учреж- 
денисене таса тытассишӗн кӗ|№шес* 
сине пирӗн (ике тӑрсах бо^ъшевиклв 
туса пымаӑ|а.

(Обном ҫекретарӗ Петров й. ху- 
ла совечӗн пленумӗнче каланӑ 
сӑмахран).

Ш упаш карта пуш тӑ кантурне, хаҫатсем ва.чеҫ- 
вӑ  ҫӗре кашнн кунпа пӗрех качакасем кӗрсе ир- 
сӗрлесе ҫӳреҫҫӗ.

К а ч а и а. Иа-ив-яек^ Квндраӳйбв йупташ. нан 
килхуҫи врне ытла бнтб хаҫатсбр лараӳ. Пблме хӑ* 
валаса йачб те, ибнлв пулаГ-ши, парва йарӑн ши? 
Ме-кв-квк!

ЙУСАМА ЙУРАТАКАНСЕН
Ш упашкарти ҫурт-йӗр*тӑвакан кооперативӑн прав- 

ленинче калӑма ҫук ӗҫчен ҫынсем лараҫҫӗ. Еҫ 
пулман вӑхӑт пуласран вӗсем пит хӑраса яурӑнаҫҫӗ, 
ҫавӑнпа...

Пртнӗ хӗлле туса пӗтерне 12-мӗш номӗрлӗ пысӑк 
ҫурта кӑҫалах ремонт тума тыгӑнаҫҫӗ.

-Т у р ӑ р -ту р ӑр , ҫулталӑк ытла турӑр, халӗ пӑ- 
сатӑр? Ӑҫташи пулиӑ сирӗн предҫедатӗлпе технв- 
кӑщ куҫӗсем ун чухне?

— Вӗсеы куҫӗсем-и? '  Куҫӗсем вӗсен вырӑнтах 
яулнӑ та, авчах ӗҫ ҫине пӑхайман, тетҫк е , вӗсем- 
мӗв чухлӗ щалу йлеҫҫа ҫиме ҫеҫ пӑхаӑ, гет.



Ӑнман вӑхӑтсем
Хаж-оӗр чухае етемвеы пурвйҫра ӑныан вӑхӑт* 

сем те пулкалаҫҫӗ. Мишшан та ҫавнашкалах, пы- 
сӑк ӗ_ҫе тытӑнсан кирек хӑҫан та ӑнса пыман, 
Пӗр-пӗр ӗҫе тума тытӑнсан ун йаланах хӑй тӑвас 
тенӗ пек пулмаст, йалан тепӗр май пулса пырат. 
Мишщашӑн пурнӑҫра мӗн пурри те пӗртен пӗр 
ҫутӑ мӗлке кӑна. Ҫав ҫутӑ мӗлке ҫине шанса кӑна 
пурӑнат вӑл. Вӑл ҫутӑ ыӗлке унӑн пиччӗшӗ.

— Телӗйсӗр ҫын епӗ!—чунӗ тӑвӑнса ҫитнипв 
калаҫат Мишша,—мӗскер тума ҫуратса йанӑши 
мана, кам пек пулса тухнӑши епӗ ҫак ҫут ҫанта- 
лӑка?

Пиччӗшӗ чӗнмест. Йаланах хутсемпе аппаланса 
ларат вӑл.

— Ҫынсем пурнаҫҫӗ, ҫынсем савӑнаҫҫӗ те кулаҫ- 
ҫӗ... А е п ӗ .. Ман колхозран пайок илсе пурӑнмала 
тӑвасчӗ, пичче. Ах, пит аван пурӑнаҫҫӗ-ҫке кол- 
хозниксем! Ах, колхоз... Кашни ӗҫкунӗшӗн ҫуршар 
пӑт тырӑ илеҫҫӗ. Ҫитменне тата тӗрлӗрен апат ҫи- 
мӗҫ... Ҫӑнӑхӗ те, кӗрпи те, пӗрлӗштернӗ вы.ъӑх 
кӗтӳвӗсенче ҫитӗнекен самӑр сурӑх ашӗсем... Мӗн- 
мӗн ҫук колхозра!

— Колхоза кӗрес пула^ апла пулсан. Мӗн пӑхса 
тӑратӑн?

— Телейсӗр етем епӗ! Пурнӑҫ ҫавнашкал ман, 
сӑхакан ҫӗлен пек тискеррӗн асаплантарат вӑл 
мана. Аха;ь колхозник кӑна пулса кӗрсен, ӗҫлет- 
термесӗр усрамаҫҫӗ, ӗҫлемеле пулаЕ

—А-а, апла пулсан сан ӗҫлемесӗрех пурнас ки- 
летЪХитре куҫсемшӗн тытса усрамала-и-ха сана! 
Йурамаст апла. Пули-пулми етемсене колхоза хут- 
шӑнтарма йурамаст пирӗн. Директивсем хушмаҫҫӗ 
апла тума.

— Ҫавӑнпа та калатӑп ӗнтӗ, епӗ телейсӗр ҫын 
тесе. М аншӑн—директивсем, а теприсемшӗн нимӗн 
те кирлӗ мар, вӗсен пур ҫӗрте те ӗҫсем ҫу сӗрнӗ 
пекех аван шуса пыраҫҫӖ Ак саыах илсе пӑхар 
есӗ те колхо ра ытлашши нимех те тумастӑн 
ҫке-ха. А пайокне пурпсрех илсе тӑратӑн.

—Тупрӑн кампа танаштармалине. Епӗ—ответлӑ 
работник, а есӗ каы? хурт-кӑпшанкӑ!

■— Ман пурнӑҫ чӑнахах та хурт-кӑпшанкӑ пур- 
иӑҫӗнчен уйрӑмах мар! Ара, леш йалсовет ҫекрет- 
тарнех илсе пӑтар хз, вӑл та пулин колхозри пайок 
ҫине шӑшилле куҫӗсемяе тӗлле пуҫларӗ. Ч

-Ҫекреттар ҫинчен ан та калаҫ, вӑл мана кир-
лӗ ҫын!

(Пуҫламӑшӑ 9-мбш страиицбра).

—  Еб колхоэникевм, мби чул тырӑ хурва хбвартбр?
—  Кабала кайла тбмлурввкчвк ыйтбр.

—Саншӑн кирлӗ пултӑр еппин, квлхоз I 
хӑш йенчен пырса ҫыпҫӑнма пултара'!' вӑл? 
менне тата деловочӗ те, счртовочӗ те, мш 
стки те, сторӑжран пуҫне пурте пайок илеҫҫӗ.

—Пирӗн коонерацин урисем туратлӑ ҫав! 
пӗр чухне дирекгивсене ыглашшийех пӑхӑнс 
иай килмест. Ирӗксӗрех тавраран ҫавӑрӑнса 1 
кайма тивет!

— А е п ӗ . . .  Емӗр ӗмӗрех типӗ тытса хӑрсг 
рӑнатӑп. Никҫан та пӗр ҫуллӑ какай татӑкӗ » 
ҫук. Ку.^)тҫут ӗҫне тӑвас тӗлӗшпе ӗҫлекен I 
унта кӗрекен дктивиссем тожӗ пайок илеҫҫӗ.

— сҫлекен ҫынсене конешнӑ паратпӑр епӗр 
сем ӗҫлеҫҫӗ, ну вот вара...

— Сирӗн тӗрлӗ специа.ьнӑҫпе ӗҫлекен ҫиччӗн 
кӑрӑн!

— Ҫитӗ сана поминани кӗнекинг вулама!..
— Пӗр епӗ кӑна колхозри тутлӑ апат хург 

чен катара...
— Тутлӑ апат хуранӗ патнерех ҫывхарма м 

те пулин специа.1)Нӑҫ пури сан? Ҫук сан спец 
нӑҫ. Патшалӑх сана вӗрен терӗ. Вӗренмерӗн! 
ак хӑвна ху ӳпкеле ӗнтӗ...

—-П арӑр мана ву.ъвер, парӑр помпӑ! Епӗ 
мӑн пӗртен-пӗр кӑккӑрӑма аркатса тӑкам!..

А-м-м!
— Нимӗн тума та кирлӗ мар епӗ чӗррисем з 

шинче!
— Апла пулеан сана заготовкӑпа ӗҫлекен а 

тумала пулат штолӗ.
— Мӗнле тав тӑвас ӗнте ман сана, пичче? 

вӗт... Ех! Турӑҫӑм.м1 Ҫӑнӑх, кӗрпе, пӗрлештернӗ 
.^ӑх кӗтӳвӗнчи самӑр сысна какайӗ!

Анчах йаланах ӑнса пыман. Мишшан кунта 
лӑпланса пурӑнма май кйлмен. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ 
па, ()аз ун пурнӑҫӗ ҫавчашкал. Агӗнга куҫнӑраг 
нумай вӑхӑг иртмен. Хаҫатсенче: „Колхозсенче 
мииисграципе тытӑм расхучӗсене чакарасси ҫ 
чен“ постановлени ҫапӑнса тухнӑ. Вӑл поста 
вленийе Тӗп Контро.ъ комиҫҫипе СССР ЕХ5(| 1 
лӑх комиссариачӗн коллегийӗ йышӑнса хуна и

Мишша вичӗшӗн сисмен хутранах йун тыма; 
сем карӑна пуҫларӗҫ. Йулашкинчен вӑл ҫилл! 
шӑнӑҫтараймасӑр Мишша ҫине тискер кайӑк 
сиксе ӳкрӗ.

— Ам-мм! Чорт!., йӗпе сӑмса! Мӗн чухлӗ ҫыв 
пайок памалла турӑм, нихҫан та нимӗн те пулмг 
А  сана ҫырнӑ ҫырманах пӗтӗм ӗҫ ишӗлсе 
Чврт!..

— Епӗ айӑплӑ мар, пичче,
— Ытлашши ҫынсене колхоз хӑйӑнчен тӑрант 

рса усранӑшӑн усракансем ҫине колхоз пурлӑ» 
тустаракан ҫине пӑхнӑ пекех пӑхса, айӑплисе! 
сута памала“, тенӗ. Пӗлетни мӗне пӗлтерет в1

Мишша те пӗлет. Епӗр пелетпӗр, ҫавӑнпе таЯ 
лӗ епӗр, колхозниксеы, колхозри администрацй 
тытӑм расхучӗсене ‘,колхо р ы »ур ӗҫлесе й 
вӗ ӗҫкунӗсен хисепӗн 8 процентӗнчен ытла ма| 
тата колхозӑн укҫа-тбнкӗ тупӑшӗн пӗтӗм суммй 
чвн 1 процент ҫурӑран ытла иртмеле мар“ тӑва! 
пӑр. Ваӳклйбв
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Кӑларттарма пынӑ
;у Шултра ҫӑмӑр «прҫв ҫапнӑ пек пӗр чарӑямасӑр 
(«пӑртатса ҫӗр питне ислетет. Кӗрхи ҫил каҫсе* 

И1|8 ҫуртсен хушшисенче чирлӗ ҫын ахлатнӑ пек 
чвӑррӑн хашлатса пӳрт пӗренисене хыпашла!', 

Х|паӑ чӳречесене уҫа-уҫа шаплаттара^Ь. '  
а|Ҫакнашкал тискер кӗрхи каҫ тӑлӑх карчӑкУпаҫ- 
ар1ҫелник алӑкне такамсем ш анкӑртаттарса сил- 

)рӗҫ. Упаҫҫа мӑнакка ватӑ шӑмшакӗсем ыратни- 
1 I ахлаткаласа кӑмака ҫинчен анчӗ те тухса ҫел- 
:у]Ц злӑкне уҫрӗ. Кайала кӗрсе кӑмака сакки ҫинче 
ЩЬакан пӗчӗк лампине ҫутрӗ. Лампӑ ҫути уйӑхлӑ 

к пӳрте кӗрсе ҫутатнӑ пек ҫтенасем ҫине сарӑ 
,||п1ӳкерсе тулкаланчӗ. Алӑк чӗрик туса уҫӑлнӑ 

кҫӑн мунча пек ӑшӑ пӳрте хура йапала пӗркен- 
•|[ҫын кӗрсе тӑчӗ. Упаҫҫа мӑнакка камне паллас 

тинкеререх пӑхрӗ, анчах сасартӑк хӑранипе 
г ҫеҫ кугӑи кайса ӳкмерӗ. Хулен-хулен чакса 

1(»ти кӗтеселе ҫывхарчӗ. Пӳрте ҫыи вырӑнне ху- 
1 ҫӑиламас мӗлке кӗрсе тӑнӑ. Пуҫӗ тӑрӑнче икӗ 
ф ӑк  мӑйрака карӑнса тӑраҫҫӗ. Икӗ йенче икӗ 
[и пек пысӑк хӑлхасем,
Ӳпаҫҫа мӑнакка ҫав тӗрлӗ хӑраса ҫнтнипе пӗр 
|ах та чӗнеймерӗ. Кугӑн чакса сакӑ ҫине хӑпар- 
те чӗтрекен аллисемпе тусанпа та хӑрӑмпа ху- 
лса нимӗн палӑрми пулнӑ йатсӑр турӑш не умне 
1трӗ. Кӗятума хӑтланса тутисемпе мӗкӗлтеттерчӗ, 

[утах пӗр кӗлӗ сӑмахӗ те аса илеймест. Сӑхсӑхма 
'гланса ҫинҫе те вӑрӑм аллисене сӑмси уыӗнче 

г^лаҫлантарчӗ.
'Алӑк патӗнчи ҫӑмламас мӗлке вырӑнтан хускал-

1. Качака пӗрене тӑрӑх утнӑ пек урай хӑми ҫу- 
|че чӗрнисем шакӑртатрӗҫ.
— Уй, т) рӑ чури пулнӑскер,—хулӑм та  тискер 
ҫӑ илтӗнчӗ алӑк патӗнчен,—хӑҫантаипа епӗ сана 
V алла илесшӗн шухӑшласа пурӑнтӑм. Кӑҫал 
|хоза кӗрсе тинех мана савӑнтартӑн, Тамӑкра 
18 ва.;Ь''Ьй пит. аван, ӑшӑ вырӑн хатӗрлесе хутӑ- 
) епӗр.
?ӑмламас мӗлке чӗрнисемпе шакӑртаттарса 
гги кӗтесселе кӑраланчӗ. Упаҫҫа мӑнакка йатсӑр 
йшне аллинчен ӳкерсе лугра чӳречене перӗнчӗ, 
»ӗ мӗнӗпе хӑйпӑтса ҫӑмӑр ҫине тухса ӳкрӗ. 
исем ҫине сиксе тӑрса колхоз правлени ҫурчӗ 
1еле кӗрхи ҫилрен те хытӑрах вӗҫтерчӗ.
(олхоз правлени алӑкне хӑйӗн ырхан пӗвӗпе 
рса ҫапӑнчӗ те, пӳрте, пӗрене пуҫӗ кӗртсе пӑ- 
(нӑ пек, урайне чӑсӑлса ӳкрӗ. Ш ывран хӗвел 
16 кӑларса пӑрахнӑ пулӑ пек чылайччен сыв- 
лне ҫавӑраймасӑр туртӑшса выртрӗ. Унтан ма- 
кн тӑрса пӳрт хушшине пӳлнӗ парйӗр ҫине 
!анчӗ.
-  Тата тепӗр „турӑ чури пулнӑскер" вӗҫсе ҫит- 
--илтӗнчӗ ун хӑлхине.
Ӑнланаймасӑр йӗри-тавра пӑхкаларӗ: хӑйсен йа- 
кмех, хӑшӗ тенкел ҫинче, йе чӳрече ҫинче ывӑн- 
вы.Ьӑх пек пуҫӗсене чиксе лаҫаҫҫӗ.
■■ Мӗн мӑшкӑлатӑн,—тесе ҫухарчӗ вӑл колхоз 
;лӑхӗ йеннеле пралук пек ҫинче аллипе йунаса. 
;ашӗн колхоза улталаса кӳртсе шуйттана сута- 

Ҫак минутрах колхозран кӑларӑр мана.
-  Хурататӑп,—терӗ пуҫлӑх кӗнеке шыранҫи 
лса. Унтан хирӗҫ ларакан ҫамрӑксен йеннеле ҫав- 
ячӗ те халӗ вӑл Анат-касра, чупӑр часрах, терӗ.

Лешсеы ҫтеяа ҫуиӗвче т ӑ р а и н  яӑшадн
ихсе пӗр самантра урама тухса вӗҫрӗҫ

— Шуйтхан кургӑним мӑнакка? -ы й т р ӗ  пуҫлӑх 
шӑкапран пӗр кӗнеке туртса кӑларса.

— Сана кам каларӗ? л р а  епӗ шуйгтан курнм 
ҫинчен каламан та-ҫке-ха?—тӗӐӗнчӗ Упаҫҫа мӑаакка.

— Кусем те сан пеккисемех,—терӗ лешӗ пӳлӗм- 
рен ытти колхваниксем ҫине кӑтартса.

Лешсем нимӗи калама аптраса турӑ йатне асӑя- 
каласа ялчӗҫ.

— Кӑларӑр,—терӗ яаллех Упаҫҫа мӑнакка хӑй- 
не сехӗрлентераӗ усал мӗлкене аса илсе.

Пуҫлӑх хут ҫинче перипе ҫатӑр тутарса чӗрнине 
нлтсен лӑпланса кӑмака патнеле утрӗ.

■— Ҫапах та кӗҫӗр хиле таврӑнмастӑпах,—терӗ 
вӑл кӑмака сакки ҫине вырнаҫса.

Чылай тӑрсан ҫил уҫса хупнӑ пек кры^ьца алӑк 
сасси ылгӗычӗ, унтан ура сассисеы йӗпе кры^ьпв 
ҫинче ҫат тутарса пӳрг алӑкӗ патне ҫывхараҫҫӗ. 
Анчах тӗлӗрсе кайнӑ карчӑксемпе мучисем ыйхӑ- 
ран вӑранса пуҫӗсене ҫӗклерӗҫ. Анчах алӑкран 
нумайах пулмас!' хӑйсене сехӗрлентернӗ ҫӑмламас 
мӗлке кӗнине курсан пӗр харӑс урисем ҫине тӑрса 
сурӑх кӗтӗвӗ пек малти кӗтесселе ӗрӗхрӗҫ,

— Чарӑнӑр,—терӗ шуйттан хыҫҫӑя кӗнӗ пӗрпӑ- 
шаллӑ ҫамрӑкӗ ӗрӗхекенсене чӳрече патне пыма 
пӳлсе.

Ш уйгтан намӑсланнӑ пек пӳлса алӑк- пӑтнеле 
пӗршӗнме пуҫларӗ, пӑркаланнипе вӑрӑи хӳрне 
урайӗнче вы.1)антарчӗ.

Алӑкран тухса тзрасран пӳлсе тӑракан комсо- 
молец Иван шуйттана кӑларчӗ те ухват пек цШ- 
ракисенчен ҫӳлеле ҫӗклерӗ. Капӑрт, тухса ӳкрӗ 
урайне пӗр хут айалти кӗпе-йӗмлӗ етем питне ал- 
лисемпе хупласа шӑпӑр шӑтӑкнеле упаленчӗ. Упаҫ- 
ҫа мӑнакка вырӑнтан хускалса чӗрне вӗҫҫӗн алӑк 
патнеле утрӗ, ҫӑмламас тир ӑшӗнчен тухса ӳкнӗ 
етем пуҫӗ уряӑ карӑнса питне пӑхрӗ.

— Етемсем,—терӗ вӑл сасартӑк, темӗскер 
тупнӑ пек кӑшкӑрса.—Ара ку Йермеҫ Хветӗрӗ 
пулнӑ.

Ыттисем те ӗненыесӗр пыра-пыра пӑхрӗҫ:_шӑпӑ_р 
шӑтӑкӗнче чӑяах та килтен кӑларса сасӑсӑр хӑ- 
варнӑ кулак Йермеҫ Хветӗрӗ намӑсне ниҫта хурай- 
масӑр тӗршӗнсе выртнӑ.

— Ҫапса пӑр^хас ӑна,—терӗ Упаҫҫа мӑнакка 
аяллисене кӑнтаркаласа.—Вӗрентес ӑна халӑха се- 
хӗрлентнрсе ҫӳресе сийен тума

— Ан тивӗр, йулташсем,— терӗ пуҫлӑх кӗпӗрлен- 
се пыракан халӑха чарса,—‘ыранах милици аллине 
парӑпӑр,

Комсомолӗцсем „шуйттана" йалканашне илсе 
кайсан Упаҫҫа мӑнакка пуҫлӑх сӗтелӗ умне пырса 
тӑчӗ:

Кайаллах ҫыр,—терӗ вӑл^ именчӗклӗ сасӑпа.— 
Хветӗр улталаннпе пулчӗ ку иккен.

— Хуратман та епӗ сире,—терӗ лешӗ,—паҫӑр 
аха;ь Ҫ̂ Ҫ хуратнӑ пек турӑм.

— Чӳречене ахалех ҫӗмӗртӗм. Ҫавӑнтах ҫатма 
тимри илсе мӑйракине ҫапса хуҫмала пуляӑ мӗн, 
шухӑшласа утрӗ килнеле Упаҫҫа мӑнакка, *

 ̂ Уйар (Хв. Уй-хир).
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Калӑпӑр. ес, Ш ӑмӑршӑ районӗнчи халӑх судйи. 
Хушамату сан Нестерӑв пултӑр еппин. Урамра 
август... Сулхӑн йунлӑ кӗркунӗ хӗвеле пӗтӗыӗш- 
пех ыталаса_ тытма ӗлкӗреймен пирки... Ҫанталӑк 
аван. Пӗр сӑмахпа каласав, урамра патулми, пӑ- 
мидор, черноҫлив, т ыттн пылак та ачаш ҫимӗҫ- 
сен уйавӗ... Пӑхатӑн чӳречерен, санран инҫех те 
мар, панулми йӑвӑҫҫи. Ак пӗр сип-симӗс панулми 
ӑшне темӗскер, август сӗткенӗ майлӑскер йӑрлагса 
кӗчӗ. Пуҫларӗ панулми карӑнма. Районра ҫук чи- 
пер хӗрӗн л и т  ҫӑмартийӗ пек, хӗрелнӗ-ҫемӗн хӗ- 
релчӗ, лаплатса ҫурӑлас вӗҫне ҫитрӗ.. Сая ӑна 
курсан чӳречерен сикес, ҫитмӗл ҫичӗ хут тикӗл- 
макӑ.^ туса савӑнас килчӗ. Анчах ес, асӑрхамасӑр 
кайааа ҫавӑрӑнса пӑхрӑн та„. Сасартӑк чакрӑн 
кайала. Сан пӳлӗмӑнта август мар нойабӗр .. Ун- 
та сут сӗтелли икӗ заседатӗл, х ал ӑх .. Сан ҫӳҫ- 
пуҫна пӗр пӗрчӗ хӑвармиччен тӑпӑлтарас килчӗ.

Анчах халӑх умӗнче аван мар тесе. Суд пыоат. 
Анчах август тенӗ йапала нийепле те асран кайас- 
шӑн мар._ Ҫитменне вӑл сана ӗлӗк-авала, тӑван 
ки.Ъна, хӑв катӑк йӗмпе чупса ҫӳренӗ чухнехн 
кунсене аса илтерчӗ. Чупаҫҫӗ шухӑшусей\ Пӗре* 
рӗн-пӗрерӗн туха-туха тараҫҫӗ вӗсем сан пуҫунтан. 
Аҫта? Паллах, тӑван ки.^на! Тӗленмеле, сан кӳле- 
пӳ хӗрлӗ пустав витнӗ суд сӗтелли хушшинче 
уголовнӑй делӑсемпе аппаланса ларат, а шухӑшу- 
сем, шухӑшусем тарнӑ уш...

Ес вара нимӗн тума аптранипе суд пӗтнӗ хыҫ- 
ҫӑнах лаша кӳлтеретӗн. Шухӑшусем хыҫҫӑн ка- 
йрсшӑн ҫунатан. Анчах тӑван ки^ьӑнта нумай- 
ранпа пулман пирки ес, тӑван ки.^у ӑҫта иккенне 
маннӑ. П у ҫл р ӑн  хыпаланма. Аса илес тесе пуҫна 
тытса пӑхатӑн. Пуҫӑнта пӗр шухӑш пӗрчите, вӑл 
та пушӑ.

Ладнӑ куҫӳхем пур. Ладнӑ вӗсем чӑваш респуб- 
ликӗн картгине асӑрхарӗҫ. Куҫусем хушнӑ май ес 
хӑвӑн шӗвӗр пӳрнупа чӑваш респуб^икӗн картти тӑ- 
рӑх шутаратӑн. Чи малтанах сан п рнӳ „Б.-Батрыево" 

_тесе ҫырнӑ ҫӗре, унтан .Ш аймурзино* тейекен пӑн- 
чӑ патне ҫитсе ҫапӑнат. Шаимурзино?.. Тӗлӗнетӗн, 
хӑв куҫна ху шанмастӑн малтанах... Унтан сасар- 
тӑк, хӑв катӑк йӗмпе чупнӑ чухнехи сасӑпа ҫари 
ҫухӑрса йаратӑн.—Ара, Ш аймурзино, Батыревский 
район!.. вӗт вӑл ман тӑван йал, тӑван кил!.. Лар 
нарслед Чугунов, карӑмӑр!..

Чугунов пӑркаланат. Ес ӑна ҫилхинчен ҫавӑрса 
тытатӑн та, лартатӑн тӑрантас ҫине. Карӑр. Ҫнт- 
рӗр тӑван йалнӑ, ки.ьн8> Шаймурзинӑна!... Тӑван 
ки.Т)У сана, хӑвпа пӗрле пынӑ Чугунова та  уйама- 
рӗ. Хытӑран та хытӑ_ тытса пӑчӑртарӗ вӑл сире 
хӑйӗн румай сӗтлӗ кӑкӑрӗ ҫумне, ах, виноват, ну- 
май сӗтлӗ мар, нумай ерех-сӑралӑ кӑкӑрӗ ҫумне,

Тӑравачченех ӗмрӗр, есӗр, ку пысӑк кӑкӑра... Кӑ- 
мӑл ҫыранӗнчен йейува тухса аслӑ тинӗс пек са- 
рӑлакан савӑнӑҫ... хаваслӑх!.. Ҫӳлӗрен те ҫӳле 
кармаш саухнӑ чун хавалӗ!...

Сире тек-теке^ нимӗн те кирлӗ мар! Сирӗн умрэ, 
тулли те кӗпӑкланса тӑракан сӑра стакканӗ пек- 
тулли пурнӑҫ... Пурнӑҫри телейӗн чи ҫӳллӗ картлаш- 
ки ҫине, ,М ихал архангӗл“ лачах ухса тӑнӑ есӗр.
Ҫӳ.ттрн пӑтаттӑр айала. Айалта Ш ӑмӑршӑ рӑйонӗнчи

Карттӑ тӑрӑх
халӑх сучӗн ҫекретгарне, Ҫеменӑв йулташа а? 
ламали уголовнӑй делӑ таптанса выртат. Тӑр( 
тӑрсан есӗр,вӑл делӑ хӑвӑр кӗсйунтан тухса ӳ( 
не те, тата аӑл хӑш вырӑнта выртнине те манат 
Мӗншӗн тесен сирӗн пуҫӑвта уголовнӑй делӑ I 
хаклӑрах йапаласем выртаҫҫӗ Сирӗн пуҫӑнта 
ван Йал, тӑван кил, унпа ҫыхӑннӑ мемуарсем, 
теклӗ кӑкӑрӑн пылакӗпе цирченнӗ йун таи 
г. ыт. те.„

Кайран тин, тӑван йалӑн, килӗн пылак шӑрши 
рӗлсен кӑна тытса пӑхаттӑр есӗр хӑвӑр пуҫна. С 
пуҫах... Анчах кӑш тах ырагат п е к .. Ы ратат 
пулин те, вӑл тек текех шухӑшсӑр мар. Вӑл I 
хӑшлама кӑна мар, уголовнӑй делӑ тухса ӳ| 
ӗмӗрлӗхех ҫухалнине те,"сан суд сетелли хушш 
чен тухса суд-сакки ҫяне куҫса лармала пул 
сииете ,п ророк“ лачах, малтанах каласа пама пӗл

Аяагер В.

КУЛӐШ ӐСТИ.
_Йанӑшри ҫтенх-ҫатра кулӑш пайӗ уҫасш ӑя п

на, анчах кулӑп  ӑсти тупӑнайманни канҫӗрче 
—Кулӑш пайне йертсе пымӑ Тойгерекри (Шупг 
кар районӗ) ,Коиуиисӑм  _ҫулӗ“ промколхоз з 
хозне Соколов Лазарне чӗнес,—тенӗ редколл' 
членӗсенчен пӗри. Вӑл пит кулӑшла ҫын. Ирт 
2 уйӑх хушшинче апат „ачзр пирки колхозрг 
лаша вилнӗ, ҫапах та уншӑн вӑл хуйхӑрмаст, к 
са ҫӳрет.

К а п к ӑ н "
журнала

пурте
ҪЫРӐНСА 

ИЛЕР!
Хакӗ: 3 уйӑха 75 пус, 
6 уйӑха 1 тенкӗ 50 пус, 
ҫулталӑна 3 теннӗ*
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Хак1 40 пуе.

Чӑваш Совет писатӗлӗсен Оргкомитечӗн  
' уйӑхра пӗрре тухакан "■

Илемлӗ литературӑпа критикӑ ж урналӗ

С У  Н Т А  Л
РЕДАКЦИ КОЛЛЕГИЙӖНЧЕ: Н. В. Ваҫилйба (Шупуҫҫынни)— ответлб редактбр, 
Елкер— ҫекретарб, А. И. Золетов, I). Иванов, Патман Н., Ваҫанкка, Митта 

Ваҫлейб, Шӑпчӑк Ҫ., Талвир:

«Сунталра» чӑвашеви паллӑ литератӑрбевм— совет писатӑлбсвмле повчбевм, критикееипо 
публициссем, тата искуествӑ тбдбшпе брлекеневм рыреа тбраҫҫб.

'нтал политикпа обчӑлӑг ыйтӑвӗн тӗп за- 
дачӗсене ҫутатса тӑрат, литературӑва 
соцналигӑмшӑн кӗрешессинче партин 
ҫивӗч 1 ӗҫпӑшалӗ ^ӑцассишӗн ҫапӑҫа̂ И, 
литературӑпа искугс?6ӑн тӗрлӗрен фрон- 
чӗсенче бо^ьшевнсӑмла пысӑк искус- 
ствӑшӑн кӗрешет.

С у н т а Л  илемлӗ лнтературӑ урлӑ предприйа- 
яцДшшднвТисемпе кояхозсенчи ӗҫ ударинкӗсек 

сӑн^ӑпачӗсене кӑтартса пара^. Еҫ уӑар- 
викесене литературӑна чӗнсв вӗсене 
нлемлӗ латературӑ ӗҫне вӗрентет.

ГНТаЛ калавсем, драмӑсем, поемӑсем, сӑвӑ- 
очӗрксем, публианстикӑпа критнк-

С |Ж

ла статчасем ҫапса пырса, вӗсем урлӑ 
вулакансене реконструкци тапхӑренчи 
ҫӗнтерӳсемпе ҫитӗн сене кӑтартса парат. 

Т аЛ  тавра чӑваш ӗҫхалӑхӗн Сонетла
■лигературӑ вӑйӗсене пухса, вӗсене клас- 

лӑ лите| атурӑ ҫулӗпе нлсе пырат. Ҫыр- 
ма пуҫлакансене вӗрҫнтсе консуЛ)Тацн 
парса тӑра^. Ҫӗнӗреи тухн* кӗяекесене 
хак ларат. »

Литература кружокӗсем, шкулсем, вулав ҫурчбсем, клубсем, хӗрлӗ кӗтессем, 
парти, комсомол, совет, профсойуз, обч&лӑхпа хуҫал&х органвзацисем, илемл^ ли- 
тературана йуратакан рабочасемпе колхозвиксем, ӗҫхрвсченӗсем,— пурте <Сунтвл!> 
журна.па ҫыраиса илӗр! 

Литкружок члеиӗсем, вӗрвнекенсем. йалкорсем!— «Суитал» журнала ытларах 
еарма т&рӑшӑр.

Журнала пуштӑ уйрӑмӗсем урлӑ ҫырӑнса илмеле
Ж у р н а л  х а к ӗ ;

3 уйӑха— 1 т. 20 п., 6 уйӑха— 2 т. 40 п., 12 у Ш а — 4 т. 80 пус'. 

У й р ӑ м №-рӗн X а к ӗ— 40 иус. 

Впҫӗ уйӑхран кайа подпискӑ илмеҫҫӗ.

I пронзводство '0-1Х-33 г.
1Н0 к печати 23 X1-33 г
рь и выпускающийредактор И, ИЛЛАРИОНОВ.

‘•200Х285. Об'ем 1 п. л.

Отввтлӑ редактӑр И. Пввлов (Пннвр)

Ивд. газ. .Каваш*
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БУРОКРАТ
Г. ФилипгДв укерчН§.

МеЯеНрӗв 5-ыӗш£вче Канеш стеиаи деисури^Иӗ СЫгодек Уякуӑреда к! 
мйв таварлӑ пвйӑса станцивчев йамасӑрах пвяӑ .т»ее «вкдави канӑ. Ҫ< 
! •  свхвт х/шшж 45 вакун» чарса тӑв^

Пойбоа етэтцгнчон к1л«рм  й»яавй{мх йан1 '''•м  ҫмденисвм п>рак *н бӳрвкрат-Соколов.


