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Првд{»датӗл;—Ҫуракнне хатӗрленесси ҫине диатектичӗскн пӑхсан, пирӗн колхоз ҫуракине такҫанах хатӗррпне иртнӗ 
жтабӗрте пулнӑ сӑяавлӑ туху лайӑх кӑтартрӗ. Района ун ҫинпен темиҫе хуг та пӗлтернӗ. ; Епӗр хатӗр марри ҫпнчен 
<алаҫакансем обнективлӑ сӑлтавсене .. ~

Ачи:—Анне, ание, акӑ вӑл?
Аиӑш;-Кам?
Ачи;—Халӗ йнтӗ черринех куртӑм. Анлантӑни? Ара отрйадра епӗр Сталнн й. докладце вӗрепетпӗр. Унта .бвлтунсем* 

|;иячен каланӑ. Епӗ ӑнланайманчӗ ,болтун“ камяе, Халӗ ӗнтӗ аттвне илтсен, ӑнлӑнтӑм.
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(йуптару)

Вуник йӑва мар пӗр чашӑкра чашти-ч'ай1ти сик’- 
се ҫупа витӗнеҫҫӗ, вуник салакайӑк мар тӑррине 
татса пӑрахнӑ ҫемҫешке йӑыран хунав тураттисем 
ҫинче харкаш улӑ собрани туса иртереҫҫӗ, пӗр 
килре пурӑнакан вуник тӑвзн хушшинче ҫил-тӑ- 
ман тухса кайнӑ тулта чечексем хӗвел^ ӑшшинче 
тутлӑ шӑршӑсем кӑларса ларнӑ кун.

Ҫил-тӑманне вӗрсе чп малтан кӑларса йаракан- 
ни ҫав асӑннӑ вуниктӑванӑн-вӑтӑ кинемӗшӗ пулнӑ. 
Ҫӗлен пек чашкӑртатса, тӗве пексурчӑкӗсене сир- 
пӗтсе, туйа вырӑнне турчӑка тытса, хайар сӑмах^ 
сем вӗҫтерме тытӑннӑ карчӑк вунпӗр тӑванӑн 
Ахӑлтй йатлӑ аппӑшне пӑсӑрлантарса:

— Кӗсре хӳри!—тенӗ. Ҫакӑ пулчи есӗ хапрӑкра 
тӗртнӗ тавар. Ҫӗнӗ ӗараппан тӑхӑнса чиркӳве . 
кайрӑм. „Воспоти помилуйсем" йурланӑ чухне 
чип-чиперех тӑраттӑмччӗ. „Иже херувимы" йурла- 
са йарсан, лапкана таварсем килнӗшӗн турра тав 
тӑвас терӗм, чӗркуҫланса лартӑм. Пуҫҫапрӑм, пуҫ- 
ҫапрӑм, турӑ амӑшӗн аллинчи ачи кулса йанӑ пек 
пулаччевех пуҫҫапрӑм. Вара турӑ амӑшӗ ачи кул- 
са йанӑ пек пулсан, турӑ ман кӗллӗме илтрӗ тесе, 
чӗркуҫҫи ҫинчен тӑтӑм та, пӑхатӑп. У-у, шуйган 
ҫӑпали!.. Ман сараппан вунвиҫ тӗлтен ирӗлсе кайнӑ. 
Ҫицу пулман вӑл сан, ерешмен карти пулнӑ. Мӗн 
тунката пек тӑран! Мӗншӗн ҫавӑн пек йапӑх ҫи- 
цу тӗртсе кӑлартӑн!—тесе Ахӑлтине тапнӑ йанӑ 
уринчен.

— Ма тапан!—тесе Ахӑлти хӑйӗн ҫинҫе уринчи 
пугамакӗ ҫине пӑхса илнӗ.

^'фу! Ахӑлти пушмакӗ ҫӗтӗлнӗ кайнӑ. Карчӑк 
тӑпнипех ҫӗтӗлнӗ. Пулат ҫав тамаша!

Тӑванӗсем кулаҫҫӗ. Вӗсем кулӗҫ-ха... Па.^ук йат- 
лӑ шӑлнӗ антӑхса кайсах кулни Ахӑлти хӗре та- 
рӑхтарат.

— Ей, сӑран савӑтӗнчи рабочи, мӗн шӑлна йӗр- 
се .тӑран! •

— М акӑраси-ха манӑн.
— Пӑх-ха, мӗнле ҫы» вӑл! Сӑранне хӑй тунӑ, 

хӑй каткара “ытлашши выртарса ҫӗртсе йанӑ. Ха- 
лӗ кулса тӑрат, упӑте, йытӑ пнчӗ!

— Еаӗ тунӑ пулин. Алран кайнӑ. Халӗ ӗнтӗ ун- 
шӑн мана айӑалаймӑн,—тенӗ аслӑ шӑлнӗ асав шӑ-' 
лӗсрн&^кӑлареа.

Таҫта, пӳлӗмӗн пӗр кӗтессинче йӑх-йӑх-йӑх! кулса 
йанч илтӗннӗ тӑвансене. Йӑх-йӑх йӑх! Хаваслӑх, кащ- 
кӑрлӑх палӑрыӑ ҫав хӑркӑлтатакаа кулӑпфа.

Кам-ши вӑл ҫавӑн пек вӑрттӑн хаваслӑхпа К] 
лакӑн чӗрӗ чун? Авзлхи ҫынсем пулран, хӗртсу| 
тейӗччӗҫ, анчах вуник тӑван та, есӗр те, епӗр | 
хӗртсуртсене ӗненместпӗрҫке халӗ. _ \

Вунпӗр тӑзанӑн ҫирӗмикӗ куҫӗ пӗр харӑс 
са илчӗҫ йӗри таврала. Никам та ҫук йут ҫ'ч 
пӳлӗмре. ^

Ҫав вӑхӑтра сив ачи мар алӑкрак пит хавӑ| 
кӗрсе пӳр^;е сивӗтсе пӑраха'г, кусем тавлашнӑ н 
хӑтра таҫта пулнӑ тенӗр тӑвэн пӳрт алӑкне уҫ( 
кӗрсе тӑрят. Куҫӗнче 50 градусран та ытлар 
сивӗ йалкӑшат, ҫӳлти шӑлӗсем айалги шӑлӗсе| 
хӑйраса качӑртаттараҫҫӗ. ;

— Ӑҫта пирӗн Прасук? |
— Ма вара? Кунхах-ҫке епӗ, ппчче!  ̂ ’
— Куята пулсан кнлҫ-ха... пӗре питрен ҫутӑлта 

са йарам.
— Мӗ.ншӗнке?
- -  Хӗр ҫураҫма- кайрӑм,—тенӗ вӑл аллисене 

ванӗсе.м ҫинеле тӑсса.—Хӗр ашшӗсемпе ^лаҫ 
ларнӑ ҫӗртех манӑн вӗр-ҫӗнӗ йӗм лӗпӗр ир&л 
кайса купарчаран тухса ӳкрӗ. Ҫу майӗле айал 
йӗмне тӑхӑнмасӑрах кайнӑ тата. Намӑс щ  
пӗгрӗм. Х ӗрнетеҫураҫаймарӑм, ахалех тавӑрӑнт

Лах-лах-лах!—кулаҫҫӗ хӗр ҫураҫакан :'ан пур 
пӳрт тулли сасӑпа. Ара, кулмалах ҫав.

— Праҫук пирки намӑс куртӑм. Вӗсен хап| 
кӗнче тӗртнӗ ҫав тӑхӑнмасӑрах лӗпӗр ирӗлсе 
йакан йӗме ҫӗленӗ материйе. Ак пӗрре...

Каллех—йӑх-йӑх!-тени клтӗнсе кайяӑ таҫтан, 
маччаран, те сакайӗнчен, те урӑх ҫӗртен.

Тф у!^тенӗ Кирук йатлӑ шӑлнӗ, слон пек -П1 
марскер, шӑрпӑк тивертме хӑтланса.

Ҫӑварӗнче унӑн ҫинҫе пирус, ҫирӗм пиллӗк! 
35 пус тӑраканни.

— Мӗнле ку ш ӑрпӑк ҫутӑлмаст?! Ей, хӗр 
раҫма кайнӑ пкччем, сирӗн ..хапрӑкра ту'нӑ мари 
ку шӑрпӑка?

Ну, епӗ тунӑ пултӑр...
— Куратни брак!..
Ш ӑрпӑк курабкипех перетчӗ пулӗ те пичӗш!

анчах... хӑйне тапӑнса илекенни тупӑнчӗ ҫав 
хӑтрах.

—̂ Ш ӑрлӑк пирки вӑрҫатӑн. Ху ҫӑкӑр тач̂  
пӗҫгрнӗ пайан. Аслӑ пеккӑр тетӗн хӑна ху!— 
ӳкӗглеме пуҫлавӑ хайхяне тепӗр тӑванӗ - тватӑ|>



мар.гартисра ӗҫлекенни.—Сирӗн ҫӑкӑра ҫиме 
ску^ьптӑрсене памала кӗлетке йӑвалама.
, Каллех йӑх-йӑх!—кулни илтӗнет.
I — Ску.;ьптӑрсене памала тет тата!—хирӗҫ сӑмах 
перет Кирук.

— Намӑс сана пахалӑх пирки кадаҫма. Астӑва- 
тан-и ӗнер каҫхине хӑвӑн рол)на мӗнле вы.1 )арӑи. 
Нй сӑмахӗсене пӗлместӗн, ни мизансценӑсене пӗл- 
^естӗн. Чисти кзснӑ-ларгнӑ упӑте пулса тухрӑн 
есӗ... комсомолӗц рол>не панӑ тата хӑвна режиҫ- 
ҫор.' Хисеплӗ ро^ь..

— Сан мӗн ӗҫ унта,—тенӗ аллисене ик кӑсйине 
*иксе, пуҫне жнраф пек ҫӳлеле каҫӑртса.-^Есӗ 
|рецеизисем ҫыраканни мар. Сан пеккисем ҫине 
лачлатса кауратӑп та, урапа шӑлса типӗтетӗп—ҫавӑ 
| 11чах, илтрӗн-и?
г Йӑх-^^ӑх-йӑх! Кал.зех паҫӑрхин пек урмӑшнӑ са- 
|ӑ кулат.

Чылайччен харкаш рӗҫ вуник тӑван. Пӗри супӑн) 
гвӑтӗнче ӗҫлекенни, сузӑН)Сене' йапӑх туса, йӑ- 
ӑкне „ползучая екзема“ . чирӗ йертнӗ, тепри 
;мпӑ труиисене пӗр каҫраг чӑнкӑрт туса ҫӗмӗр- 
екеп тӑва-тӑва кӑларнӑ, тата тепрн машин пайӗ- 
ене лапӑх туса, ӗҫҫыннксене сийен кӳнӗ...
Харкашу вӑйланса кайсан, сыблӑш чӗтреннипе, 

1ачча штукатурки хыйпӑиса ҫӗреле снкме ты- 
ӑннӑ.

— Ай-йай, ,пуҫа!
— Ытлаши ан шавлӑр! Татах хынпӑнса тӑкӑн- 

ма^пултарат.
Йӑх-йӑх-йӑх! кула'Г тата ҫитменни ҫине вӑрттӑн 

сасӑ.
— Е-е, пӗлтӗм кам пирӗнтен кулнине,—тенӗ 

вуник тӑвантан чи ӑсли, савӑтра ударник пулса 
ӗҫлекенни.—Сирӗн ӑшӑрта шапа йунлӑ кулак <ла- 
раЕ  Кулаканни вӑл пулнӑ. Пирӗн тавар пахалӑхӗ 
начар пулнӑшӑн кулак савӑнат, тенине собрани- 
сенче хӑвӑр та илтнӗ есӗр. Кулака кулма парар 
мар!...

Пӗр сехет мар, ик сехет мар, виҫ сехет те мар, 
каш.ни пушӑ вӑхӑтрах ӑнлантара'г парти йӗрӗпе 
пыракан ударник хӑйӗн тӑванӗсене тавар паха- 
лӑхне ӳсгерме кирли ҫинчен.

Тӑванӗсем йДлеҫҫӗ, куллен-кун улӑшӑнса пыраҫ- 
ҫӗ, йулашкинчен тӳрленеҫҫӗ, ударлӑ ӗҫлесе тавар 
пйПЙлӑхӗшӗн чӑнласах кӗрешеҫҫӗ производствӑра. 
Анчах ку йумахра. Еҫре-^пур-ха халӗ ҫав асӑннӑ 
вуник тӑван хушшинче те чӗре ' вырӑнне табак 
хутаҫҫи ҫакса ҫӳрекеннисем. Ун пеккисем пурта- 
нах ҫырма тиврӗ мана ҫакӑ есӗр вуласа тухнӑ 
йумах майлӑ халапӑма.

Йумах кайала, хам малала.

Йумахҫӑ Иван Мучи.

Лашапа завхоз.
Туйтерек (Ш уп. рай.) колхоз завхозӗ Лазӑр ла- 
шасене памали сӗллс растратӑ туиӑ.

Вӑхӑт чылай. Мал йенчен ҫуталса 
Шурӑмпуҫ килни курӑнат,
Пкрӗн колхоз та васкаса 
И̂ аҫхи ыйхӑран вӑранат.
Авӑ ӗнесем сума арӑмсем утрӗҫ витене ушкӑнЬа, 
Калаҫаҫҫӗ, шавлаҫҫӗ хӑйсеи,
Йе кулса ҫеҫ йараҫҫӗ сасӑпа.
Акӑ хӗвел те мал йенче
Йӑвашшӑн пӑхрӗ те  йӑл кулчӗ. ^
Шупха ту йенче, кагара, <
Варкӑшса ҫеҫ вы.Т)ат сумхӑн ҫил.
Иван, ак лашу, акӑ ил!— ’
Тенӗ сас пулчӗ картзра.
Мӗншӗн-ши кулаш а Йвана?
Мӗн тӑватши ирех лвшипе?
Ҫук! Ун пайан ирех хулана 
Колхоз ӗҫпе каймала.
Лаши те Иванӑв пит хӳхӗм,
Чуппйвче калӑн вутхӗлхем.

Лайӑх трангаснех кӳлчӗ Иван, 
Пӑхат—лаша кӳлӗннӗ аван,
Сӗлӗ мӑйӗх ҫыхрӗ хыҫала.
Унччен те пул.марӗ 
Таҫтан ҫятсе йупах тыха 
(Иванӗ ӑна курмарӗ)
Ҫурчӗ йачӗ ҫак мӑйӑха.
Ак ӗетӗ: сӗлли йухат, 
Йупах^^ыхи пухат.
Иванӗ лашине: тӑр, ҫӗрҫӑтзшшӗ! 
Кӑна курах карӗ завхозӗ 
Тытӑнчӗ вӑрҫма вӑл 'гыхана.
Ех,—тет,—саламат ҫук, еп сана...
Уссу хӑҫан пулӗ, жулик,
■ Растратчик!.. ^

— Ху пекех ҫав ӗнтӗ, тупата! — 
Терӗ зиа хирӗҫ тыха та.

Н. Евдокимоз

Резинӑран пулмала
Уйклг-Лсламасри (Йегӗрне райоьӗ) „Искра“ Еҫкунӗшӗн ӗҫтерекенсем патӗнче пӗре ӗҫме тӑр- 

ко.1 хозӗнчи 4-мӗш номӗрлӗ ' бригадӑн брнгадирӗ сан, лаша шыв ӗҫнӗ пекех, лӑнк-лӑнк лӑнкӑрта-
Ф одӑрӑв Иван ерех , тесен Парижри ҫӳллӗшӗ тарат. Ӑна пӑхсан: Ах, мӗнле чӑтат-ши ку хырӑм,—
303 мггрлӑ Ейфел бш ш и тӑринчен те сиксе тесе каламала-
ан:еа хатӗр. Хырӑмӗ чӑтӗ-хӑ вӑл, колхвзниксем мӗчле чӑ-

Вӑл хӑйне ӗҫтерекенсене (сӑмахрач Матвейа) таҫҫӗ-ши?
ӗҫкунӗсем те ытлашши ҫырса парат, ӗҫ патне те ,
пӗр ма(!ах йарат. -ҫ,. Иван Аомай



Йуш парапансем мастком еҫ1нче
1934-мӗш ҫулта, февралӗн 10-мӗшӗнче Сна^бжени 

халӑх комиссариатӗнчи месткомӑн халӑх хуш- 
шинчи ку^ьтурлӑ ӗҫсемпе шеф ӗҫӗсене^ тӗрӗслеме 
Чӑваш профсоветран йанӑ уполномочӑнӑй пынӑ.

Ҫӗнӗрен пынӑ ҫын, кӗнипе пӗрлех, тӗл пулнӑ 
чипер хӗрарӑмран: „Сирӗн кунта месткомӑн пред- 
ҫедатӗлӗ пури", тесе ыйтат.

— Кунта ҫук, Горснабра ӗҫлет, Соколов йатлӑ
— Йачӗ аван. Соккӑл ӗнтӗ вӑл кайӑк йачӗ пу. 

лат. Вӗҫекен кайӑк...
— Епӗ профсовет хушнипе сирӗн месткомӑн* 

ӗҫӗсене тӗрӗслес тетӗп, тен месткомӑн членсем 
пури?

Месткомӑн членӗ епӗ хамах пула*ӑп та, анчах 
епӗ нимӗн калама та пултараймастӑп.

Мӗншӗн нимӗн те калама пултараймаст-ши ку 
ыестком членӗ? Чӗлхи ҫую темеле мар, пур, ҫӑ- 
варӗнчех ларат. Пуҫ миммине килте сӗтел ҫинех 
хурса манса хӑварнӑ пулӗ-и анчах.

— Горснаба предҫедатӗл патне кай. Мӗн пур 
ӗҫ у н ^ 1атӗнче.

— Йурӗ, кайса пӑхам Горснаба.
Пӗр учрежденирен тепӗр, учрежДенине ҫитсен 

ыйтат ку:
—  Соколов йулташ ӑҫга ӗҫлет?
— Соколов йулташ икӗ кун ӗҫе килмен. Ко- 

Мандировка кайнӑ вӑл. Соккӑл кайӑк команди- 
ровка вӗҫсе кайнӑ тӗле пултӑмиҫ!—тесе шухӑш- 
лат пынӑ ҫын, ӗнсине хыҫса.

— Наркомснабра, хад> кӑна „ мана: Соколов 
Горснабра ӗҫлет, тесе каларӗҫӗ. Иепле-ха ку?

— Наркомснабран ӑна командировка йанӑ. 
Йепле пӗле-тӑркачах сире уттарса ҫӳретгереҫҫӗ- 
ҫе-ха вӗсем. ^

Уҫӑ сывЛӑшра ҫӳреттерсе сывлӑхӑма лайӑхла* 
тасшӑн ӗнтӗ кусем, Фиску^ьтурӑ тугарма тӑрӑ- 
шаҫҫӗ уттарса ҫӳредсе.

— Сирӗн кунта кам тапулсан Соколов вырӑнне 
местком ӗҫӗпе ӗҫлеме йулнӑ ҫын пур-и? ■

— Кунта ҫук. Наркомснабра Петровӑ йулташ 
пур. Ҫавӑн патнех каймала местком ӗҫне тӗрӗс- 
лемешкӗн. Горснабран уттарчӗ Наркомснаба. 
Кунта ҫитсенех тӳрех пьпӗ йулташ Петровӑ 
патне.^

— Йулташ Петровӑ! М есткон предҫедатӗлӗ Сс- 
колов -йулташ такҫанах командировка тухса кай- 
нӑ теҫҫӗ.

- -  Чипер калаҫ. Ха^ь анчах ман патран тухса 
карӗ. ТаН)ӑ! Та^ьӑ! Чӗнсе кил-ха Соколов йулташа, 
терӗ технйчкӑна. Хӑй йерҫмен пек пулса, умӗнче 
выртакан хутсене пӑтратат. Чӗнсе те чӗнмест.

Ҫитсе кӗчӗ „командировка кайнӑ“ Сохолов,
— Мӗн кирлӗ сире?
— Есӗ пулатӑн-и месткомӑн предҫедатӗлӗ?
— Епӗ. Мӗн кирлӗ?
— Сирӗн месткомри ку.^ьтмассӑлӑ ӗҫпе шеф ӗҫ- 

нӗ тӗрӗслеме профсоветран килнӗ епӗ. Акӑ доку- 
ыентсем.

Соколов йулташ документсемпе паллашсанах, 
сивӗ чир йернӗ ҫын пек пулса кайса, кӑсйкнчеа 
пӗр хут татӑкӗ туртса кӑларчӗ. Ӑна силлесе^— 
„Манӑн командировка халех тухса каймала. Ие- 
рӗҫвйместӗп епӗ. Манӑн вырӑна ӗҫлеме йулакан

месткомӑн членӗ Петровӑ йултӑш пур. Вӑд Сй! 
ыӗн пур сведӗнисене пурне те парат" тет.

Ҫав вӑхӑтрах уполномоччӑнӑйӑн докумӗнчӗг 
вопроҫникӗ Соколов аллинчен Петровӑ аллш 

'куҫаҫҫӗ. Петровӑ йулташ вопроҫнике тепӗр х) 
вулама тытӑнат. Вӑл вуланӑ вӑхӑтра, Соколс 
йулташ майӗпеле тӑрса шӑвӑнчӗ пӳлӗмрен. Вӗҫр 
айероплансӑрах вӗҫрӗ! Ӑҫтала вӗҫни курӑнмарӗ.

— Укҫа тенкӗ пифки ыйтусем пур кунта,  ̂
ҫинчен епӗ нимӗн те пӗлместӗп. Пӗлекенӗ кома! 
дировкӑра. Тепӗр икӗ ернерен вӑл тавӑрна 
Предҫедатӗлӗ те вӑл вӑхӑтала тавӑрнат.Ун чухне кн

— Чим-ха 11-мӗш числара матерналсене про^ 
совета Ҫитермеле. Пайан 10-мӗш числа. Ха.1ь йЧ 
ҫӳ пулмасан каҫпала килеси тен?

— Хад) те, каҫпала та йерҫӳ ҫук. Еҫ пнтӗ н; 
май, доклатпа кайатӑп.

— Ку та вӗҫесшӗн.
—  Апла пулсан кала^ха, сирӗн шеф йачейк 

пур-и? Унӑн ответлӑ ҫекретарӗ ӑҫта?
— Вӑл... таҫта савӑтра пулас пулаГ.
Вӑл та вӗҫнӗ.
— Ш ефбӳрора 5 член пулмала, Вӗсенчен ка 

та пулсан кунта пур-и? Пурте вӗҫсе кайса ҫуха; 
са пӗтмен пулӗҫке вӗсем?

— Никам та ҫук. Вӑхӑт Да ҫук. Манӑн часра 
кайас пулаЕ

Ку та вӗҫет ӗнтӗ. Ҫунаттисене саркаланӑ.
— Дпла есир ннмӗн те пӗлместӗр пулсан ' акт 

анчах ҫырас-и вара?
—  Ҫыр.
Нимӗн тума аптӑраса, уполномочӑннӑй акт 

ҫырма тытӑиаЕ Ҫав вӑхӑтра Петровӑ йулта: 
тумтирне тӑхӑнат те, портфӗлне йӑтса тулал 
тухат. Вӗҫсе кайасшӑи.

— Ан кай-ха. Актӑ ҫине ал кӑна пусса хӗвар ха
— Ҫук—Йерҫӳ ҫу!??—терӗ те пӳлӗмрен тухс 

вӗҫтерчӗ.
Ӑх, вӗҫесскне пӗлнӗ пулсан хӳринчен тытс 

чармалаччӗ.
Акгӑ ҫырса пӗтерсен, Наркомснабра ӗҫлес 

ларакан тепӗр служӑшчинчен;
— Сирӗн кунта Соколовпа Петровӑсӑр пуҫн! 

месткомӑн ӗҫӗпе ӗҫлекен пур-и? Тата шеф ӗҫӗш 
кам ӗҫлет?—тесе ыйтрӗ уполномоччӑннӑй.

— Унашкал ӗҫлекенсене илтмен, пӗлместӗп 
Айалти хутра ӗҫлекенсем пӗлеҫҫӗ пулсан анчах

Айалти хутрисем те ҫунатлӑскерсем пулмӗҫи?,,
Ӳркӗнмесӗрех айалти хугра ӗҫлекенсем патн( 

те ҫитрӗ ыйтса пӗлме.
Кӗрсессӗнех инҫе мар, сӗтел хушшинче пӗр 

кӗрнеклӗ, туллирех кӗлеткелӗскер ӗҫлесе ларат,
— Наркомсяабра сирӗн кам та пулсан ше|| 

ӗҫӗпе, йе ку.^тмассӑлӑ ӗҫе туса тӑракан п^ф-ш
— Епӗ кунта хам та нумайах пулмаст еҫлеме 

пуҫланӑ. Ҫавӑнпа нимӗн те пӗлместӗп. Ҫӳ.пти 
хута кайса пӑх, Унта пӗлекенсем пулмала.

Ҫапла вара Наркомснабпала Горснаб хушшин' 
че ҫӳресе месткомпала шефйачейкӑ ӗҫӗсем те» 
чул шыраса та тупӑнман. Тупӑнас та ҫук. Мӗн- 
шӗн тесен вӗсем унга пулман, тупӑка кӗртсе 
выртарнӑ пулнӑ такҫанах вӗсеке Соколовӑсемпе 
Петрввӑсем, Ихьук П,



Мухтав совета
Кӗҫӗн Йелчӗк районвнчн .Ворашилав** 

колхозӑн витннче кашии лаша ва;ь^и куҫ- 
сене шӑлнали шурӑ тутӑрсем пур. битевв 
кунне 2 хут тасатаҫҫӗ, лашасснҫ хырчӑкла- 
еах тӑраҫҫӗ...

Тагайӑв |кврчӑк1.

— Ав пӑх-ха мӗнле Ҫитӑр колхоза кӗчӗ те, хӑй те аван пурӑнма пуҫларӗ, лаши те колхо- 
зӑн ӑшӑ витинче ырӑ курса тасалӑхра пурӑнат.

— Ай, мӗн каласси пур ӗнтӗ. Ҫитӑрӗ хӑй те ӗлӗк хура пӳртре пуранна  ̂чухне кун пек 
тасалӑх курайман. Ахал^рен мар ӗнтӗ пирӗн колхоз Ворошилӑв йатнҫ йышаннӑ!



Ишук Петӗрӗ
Тарӑн ҫырма тӑрӑх ларса тухнӑ Кивҫырыа йа- 

лӗнчи пӳртсем. Вӗсем пурте ним хускалмасӑр 
лараҫҫӗ. Калӑн, пурге ҫырма тӗпӗнчи шӑнкӑртат- 
са йухакан шыв кӗввине к ^ с а  кайсах итлеҫҫӗ, 
тейӗн. Вӗсен сӑн-пичӗ тӗрлӗ. Хӑшӗсем ытла та 
капӑр тумланнӑ та хитре хӗрсеы пекмӑнкӑмӑллӑн 
пӑхса йалкӑшаҫҫӗ. Хӑшӗсем тата (вӗсем нумайах 
мар) ватӑ, вӑйран тайӑлнӑ, йӳ'тенӗ карчӑксем пек 
ак хад) йӑванатпӑр-и тесе тайӑлнӑ та, пуҫӗсене 
чиксе лараҫҫӗ. Уйрӑмӑнах йал варринчи йӗр пӗчӗк 
пӳрт, пуринчен ытларах ватӑлса ҫитмӗскер, океан 
пек тарӑн шухӑша путвӑ та хӑйӗн сӑнӗпех вӑл 
ҫемсе чӗресене тыткӑна ҫавӑрса илсе хурланта- 
рат. Мӗн ҫинчен шухӑшлат вӑл пӳрт? Ун ҫинчен 
Кивҫырма етемӗсем мар, урам тӑрӑх кунӗн-ҫӗрӗн 
нимле ӗҫ тупаймасӑр ҫӳрекен йыгӑсем те пӗлмеҫ- 
ҫӗ. Вӗт ку пуртре пирӗн герой пурӑнат... Ишук 
Петӗрӗ. В ӑлам ӑш ӗп е анчах. Пӗр ӗнесӗр пуҫне 
урӑх чӗрчун ҫук вӗсен килӗнче. Унӑн та пулин 
шӑмӑпа тирӗ ҫеҫ тӑрса йулнӑ. Начар апат пирки- 
йех вӑйхалӗ те ик-виҫ грамран ытла йулыарӗ пу- 
лӗ... Ш ӑши хӳрипе ҫапсассӑнах ҫӗреле кӗрӗслетсе 
анӗ, мӗскӗн... Ах, виноват. Манса кайнӑ. Вӗсен 
чӗрчун сахал ыарҫке... Вӗсем, вӗт, полкки полк- 
кипе, дизизипе куҫса ҫӳреҫҫӗ... Пӗрене хушӗкӗ«;ен- 
че, кӑмака ҫумӗсенче, тӳпе,хӑмисенче. Ӗмӗрех са- 
рӑ коҫтӳмпа ҫӳрекен таракансем ӗҫме-ҫиме ҫине 
час та час пырса тапӑнаҫҫӗ.

Каҫхине мӑнтӑр та хӗрлӗ тумтирсемпе ҫӳрекен 
хӑнкӑласем Петӗрпе амӑш ҫызӑрнине сыхлама 
йури чи ҫивӗччисене разведкӑна кӑлара-кӑлара 
йараҫҫӗ... Разведчӑксем етемсем ҫывӑрса кайнине 
тӗплӗн пӗлтернӗ хыҫҫӑн мӗн пур сӑрӗпех кап^ҫӑр- 
татса тухаҫҫӗ хӑнкласем. Пуҫлаҫҫӗ вара хайар 
атаккӑ...

П
Ҫулсем пӗрин хыҫҫӑн теари пӗрш ӗрне хӑвала- 

хӑвалад анлӑ урисемпе вӑрӑмӑнпусса иртсекайаҫ- 
сӗ. Ҫапла майпах 1932-мӗш ҫул та хашкаса чуп- 
са ҫитет.

Ачам,—тет пӗрре амӑш ^ Петӗре,—ачам, ҫур 
йал ытла колхоза кӗчӗ. Пирӗн те кӗрес... Унта 
тӑрӑшса ӗҫлесен, тен, ӗненетехӗлкаҫарӑпӑр, хамӑр 
пурнӑҫа та  йусӑпӑр.

— Тӗрӗс, анне, Совет влаҫӗ колхозсене пулӑ- 
шат... Колхозниксене пуйан пурӑнакансем тӑвас- 
сишӗн тӑрӑшат. Кӗмелех ҫав унта, кӗмелех.

Ҫак кунтан колхоз членӗ вӗсем. „Амӑшӗпе ик- 
кӗш те ҫӑвӗпех тӑрӑшса ӗҫлерӗҫ. Йуратса ырла- 
рӗҫ вӗсем ударлӑ ӗҫе. АхаД)тен мар 300 ӗҫкунӗ 
вӗсен кӗнеки ҫинче... 250 пӑг тырӑ!.. Пӗчӗк кӗлет 
хырӑмӗ ҫӑтса йараймарӗ ку тырра... шӑнӑҫтарай- 
марӗ.

— Ачам, хӑҫҫан ҫисе йарӑпӑр ку тырра?
— Ей, уншӑн мӗн ку^ьанас. Савӑнмала кӑна. 

Вырнаҫтармали нумайҫке пирӗн... Тем пысӑкӗш 
шӑтӑксене питӗрмеле, тет Петӗрӗ ӑна хирӗҫ.

— Ан ухмахлан, ачам! Ш ӑтӑк-путӑк нумай пу- 
лӗ вӑл... Хамӑр хапха умӗнчех тем пысӑкӗш шӑ- 
тӑк. Ӑҫтан тырӑпа тултарӑн ӑна.

— Ӑнланмастӑнҫке есӗ... Пурт тумала. ВыД)ӑх- 
чӗрлӗх туйанмала... тумтир. Вал шӑтӑксене питӗр- 
меле, вӗт.

— Тӗрӗс.
■ Пӗтӗмпех питӗрет вара Петӗр ку шӑтӑксене 

Ытлашши тыррипе. Ӗне ҫумне сурах, сысна ту1 
нат. Чалӑш, кукамай пек ватӑлса халран кай 
пӳрт вырӑнне ҫӗнӗ, пысӑк ҫурт хӑпартса ларт^

Темиҫе ҫул хушши Петӗрпе амӑшне пусмӑрл2| 
пурӑннӑ тараканпа хӑнкӑла полккисене кайад 
чакма лекрӗ...

III
Петӗре хад) палламала мар. Тепӗр хут ҫуралн 

тейӗн. Вӑл ӗлӗкхинчен паттӑрлавнӑ та хитреленн 
Хӗлле унӑн ҫурӑмӗнчен хытнӑ кӗрӗк хывӑнма] 
Вӑл пӗр канмали кун та курман. Ӑна кантарц 
урӑх тумтир туман. Хал) пад)Ттосем, сукна пт 
шаксем ӑшшӑн ачашлаҫҫӗ ӑна.

Й епле йуратас мар Петӗр пек маттур та пу4 
тарулӑ каччӑна!.. Магнит пек хӑй йенеле турта 
вӑл йалти ҫамрӑк хӗрсен чӗрисене... вӗсене ҫулӑ 
хыптарат... .хӗмлентерсех ҫунтарат. Ӑна курсана 
вӗсен кӑвар пек вӗри чӗрисем кӑкӑрӗсенчен ту1 
са тарас пек сиксе , тапаҫҫӗ. Аллисем хӑйсеые 
вӑйлӑ та тимӗр пек ҫирӗп мускуллӑ кӗлегкнн 
ыталасшӑн тӑсӑлаҫҫӗ...

... Йал варӗнчи Петӗрсем урамӗпе хире-хире 
-икӗ хӗр утса пыраҫҫӗ. Акӑ вӗсем иккӗшӗ те пӗ| 
вӑхӑтрах Петӗрсен умнеле ҫывхарчӗҫ. Икӗ хур 
куҫпа икӗ кӑвак куҫ Петӗрсен ҫурчӗ ҫине шӑта 
рас пек пӑхма пуҫларӗҫ. Камит ҫине пӑхнӑ па 
пӑхаҫҫӗ.-,

Урисем майӗпе кӑна урама виҫсе утаҫҫӗ. Сасар 
тӑк 1йак! пӗр-пӗрин ҫумне ҫапӑнчӗҫ пуҫӗсем.

—  Ах!—хӑранипе кӗрӗслетрӗҫ ҫӗреле.
— Тӗлӗнмеле. Ӑҫта пырса ҫапӑнтӑм-ха епӗ та! 

такӑр ҫулпах утса пынӑ ҫӗрте.
— Ӑпай!—ҫухӑрчӗҫ ҫӑварӗсем. *
Кун хысҫӑн тин вӗсем пӗр-пӗрне кургҫҫӗ.
— Ах, Й е^ук, есӗ-ҫке ку?!
— Есӗ-и, "Хветлис!..
— Тӗлӗнмеле истори!
— Исгори мар... крушени!
— Мӗн пур айӑпӗ те куҫсенче аачах... вӗсе1й 

айӑпламала.
— Ҫаплаҫке. Петӗре курса пулмӗши тесе вй 

сен ҫурчӗ ҫине пӑхса утнӑ май... сасартӑк ..
— Есӗ те П^етӗре курасшӑн пулнӑ иккен!.. Ах 

Петкӑ!.. терӗ Йед^укӗ ҫухӑрсах.

Вайа... каччӗсем .,1 хӗрсем. -Савӑнаҫлӑн ахара 
хуткупӑс сасси. Ташша сӗвеҫҫӗ ҫамрӑксем... тӑ' 
рӑслатса сикеҫҫӗ урисем. Кисренсех илет ҫӗр- 
ахлатат. Хӗрсен куҫӗсем пурте Петӗр ҫинеле йа.т 
кӑшса пӑхаҫҫӗ. Вутхӗм сирпӗтеҫҫӗг Кашнийе! 
Петӗрпе выд^асшӑн, ӑна ырласшӑн, мӗн пур е'* 
халпа ун ҫумне пӑчӑртанасшӑн...

Хуткупӑс ҫухӑрма чарӑнчӗ. Унӑн сассине Мур- 
сук Ваҫукӗ чарса лартрӗ. Вӑл халиччСн йалта пӗ|1 
каччӑ шутланнӑ-..'чаплӑ гармонист. Анчах кӑҫат 
тан лару-тӑру_тӗппипех улшӑнчӗ. Ӑна хӗрсел 
хаклами пулчӗҫ. Унӑн хакне' йунетрӗҫ.

— Петӗр ударш к!.. унӑн ӗҫкунӗсем нумай!..
’ Ҫавӑнпа вӑл манран пӗрремӗш хисепе тытс!

илчӗ... Унтан вӑл хӑй те сиҫсе ӗлкӗреймерӗ, чӗлха 
сасартӑк хыттӑн ҫухӑрса илчӗ.



— Ҫук!.. Иртеймӗн! Тарӑн ыйха путнӑ сывлӑш 
1ӑраса вӑранчӗ те пӗтӗм ӳтпӗвӗпе чӗтрексе 
илчӗ.

IV
Колхоз уйхирӗ лӑпкӑ ыйхӑран ш артах сиксе 

' ӑранчӗ. Ӑна ирех ӗҫе 'кайакан колхозниксем 
)!,хӑркаллки ҫнлентерсех вӑратрӗ.
'Пайан^Ваҫук та иррех тӑчӗ. Вӑл пӳшар сӳнтер- 

^пе кайнӑ чухнехи пек васкаса ботинкисене тӑхӑн- 
ӗ те:
Часрах вӗҫес!—тесе, алӑка хупмасӑрах пробкӑ 

дек сирпӗкчӗ тулала. Унтан урам кӗтессинче пӑ- 
рӑаса ҫухалчӗ.

Апат антарса^лартнӑ. амӑшӗ хӑраса тӗлӗннипе 
пӗрсамантҫӑварне нухреп ҫӑварӗ пек карса йар- 

1 ним тума пӗлмесӗр чул. йупа п ек  шаик хытса 
ӳчӗ. Унтан урама ҫавраҫил- пек сирпӗнсе тухса 
анлӗ выртакан тусансене тустара-тустара хӑвар- 
зх урӑм тӑрӑх чупса кайрӗ. Хӑй ҫул тӑршӗ- 
ех;
— Чӑнах вӗҫрӗ-ши?.. Вӗҫрӗ-ши?.. Вӗҫрӗ-ши?—те- 

е мӑкӑргатса пычӗ.
Е —Пирӗн Ваҫук вӗҫсекайнине курмарӑн-и, ес?— 
верӗ вӑл пӗр ӗҫе кайакан колхознике кӑкӑртан 
■арса тытса.

—- Мӗске-е-е-е-р-р?!
. — Ваҫук вӗҫсе кайрӗ пулмала... пӗлӗт ҫкнеле... 
, — Ах, Кӗтерук аппа, ухмаха йернӗҫке ес... 
||1ӗн пулнӑ сана?..
,[ ~  Ҫук! Ҫук!.. Еа ухмах мар. Ч асрах вӗҫес те- 
,се апат ҫимесӗрех тухса сирпӗкчӗ вӑл. Ҫава ҫӗкле- 
;̂ е кнлкартинчен чупса тухнинӗ ҫеҫ куртӑм. А-х, 
1рви аванччӗ...

— Апла вӑл клевӗр ҫулма кайнӑ.
— Е-е... Ма пит васкаса кайрӗ-ха вӑл,—терӗ 

^зҫук амӑшӗ вӑганса. . '
— Петӗртен лртесш ӗн, ударник пуласшӑн сӑр- 

аланат,—терӗ 'те  урисене малала дӑваларӗ кол-. 
озник.
Карчӑк та урисене калла ҫавӑрса килнеле тан- 

арӗ.
Таҫтан сарӑлса выртаҫҫӗ колхозӑн клевӗр уйӗ- 
м. Иртенпех кунта ҫава сасси. Хастарланса ҫу- 

аҫҫӗ колхозниксем. Унтах Ваҫук... Петӗр. Вӗсем 
1чӑргаҫҫӗ... Ҫамка тӑрӑх тар пӗрчисем пӗрин 
Шҫҫӑн тепри ҫӗреле тала тала анаҫҫӗ. Тӑрӑшат 
»1ҫук Петӗре таптасшӑн. Анчах Ваҫук пӗр чӗрӗк 
а ҫавӑрса ҫзпнӑ ҫӗре Петӗр ҫурӑ га йахӑнах 

)авӑрса та ҫапат. Ытти ӗҫре те Петӗр малта. 
ихал)тен мар ӑна колхозниксем мухтаҫҫӗ. „Вӑл— 
уйхир геройӗ... Вӑл—урамсен геройӗ Л . Вӑл—хӗр 
чфисене хӑй патнеле туртакан герой“ ... ' .

V
1- Хӗвел такамран вӑтаннӑ и тен. Унӑн пичӗ хӗп- 
*ӗрлӗ хӗрелсе карӗ те васкасах таҫти сӑртсем 
айне тарса пытанчӗ.

Пӗр хутланмасӑр, салтак пек тӳрӗ тӑсӑлса выр- 
?акан пӗрене ҫинче колхозницӑсем сывлӑшала 
тӗрлӗрен сӑмахсем вӗҫтерсе лараҫҫӗ.

— Лх, ҫав Петӗр, ытла та 'хастарҫке.
~  Колхозра ӗҫ.чесех пуйрӗ...
— Маттур каччӑ.

— Ӳркеамест ҫав... Ӗҫ тесен вутта кӗрӗ те 
шыва сикӗ.

— Кӑҫал авланат, теҫҫӗ ӑна.
— Кама илет-ши?..
Пирӗн Праҫука илет пулмала. Пӗркун хам куҫ- 

па хам куртӑм: урамра иккӗш тӗл пулнӑ та шӑ- 
кӑл-шӑкӑл, шӑкӑл-шӑкӑл йумахлаҫҫӗ,—терӗ пӗр 
арӑмӗ сассине ҫурӑк чанран та авантарах йан- 
ратса.

— Ҫук!.. Суйатӑн!—-сиксе тӑчӗ тепри,—Сан хӗр 
хӗр-и вӑл? Сӑмси—ҫӗрулми пек. Тутийӗ те сыл- 
тӑмала.

— Сан пит лайӑх-и?! .
— Лайӑх ҫав!.. Ударницӑ! Петӗр ударницӑсене 

ҫеҫ сават.
— Ан мухтанӑр! —йалт фиксе тӑчӗ пӗр , маттур 

кӗлеткелӗ ҫивӗч хӗрзрӑм,—сирӗн хӗрсем манне 
ҫитес ҫук!

—  Ан мухтан, ҫеккӗл сӑмса. Сӑмсу ҫеккӗл ту- 
ма пит лайӑхҫке сан, кукӑр.

— Ес апла калама-и?!
— Есир ман хӗре хурлатӑр-и!
А-а-а!—ахӑрса карӗҫ арӑмсем.
Хӑшӗ сӑмса урлӑ-чышкӑ ляртса пӑхаҫҫӗ. Хӑшӗ 

пӗр-пӗрне ҫивӗтрен йарса илсе' ҫӳҫӗсем- ҫирӗп 
ларнине тӗрӗслеҫҫӗ. Ак пӗри хӑйӗн чӗрни ҫивӗч- 
чине пӗлме пӗрин пи^не карлаттарса су.халаса ■ 
илчӗ.'

Хӑшӗсем шӑлӗсене те ӗҫе йачӗҫ...
... Тӑвӑл нумайччен ахӑраччӗ пулмала. Йурат, 

арҫынсем п ы р са ' чарчӗҫ. Пӗр самант пурте 
нимӗскер ӑнланмас^р ҫӑварӗсене карса тӑнӑ хыҫ- 
ҫӑн тӗрлӗ йенеле вӑрттӑн ҫеҫ йӑпшӑнса ҫухалчӗҫ.

* И:О 4:
Петӗрпе Иед)ук .хӑлхи илтмерӗҫ ку харкашӑва. 

Вӗсем айакра.. Йал вӗҫӗнчи ҫырма херӗнче...
Ҫырмари шыв савӑнӑҫлӑн шӑнкӑртатса йурла- 

нине ҫе^ итлерӗҫ вӗсем.
Ҫанталӑк чӗлхине ҫыртнӑ... шӑп. Пӗтӗм йал 

ыйӑх ытамне кӗрсе ӳкнӗ те харлаттарсах ҫы вӑ 
рат. П ӗ р ‘тӳпери уйзх ҫеҫ ҫап ҫугӑ ҫутӑлса Петӗр 
пе Йед)ук ҫине вӑрттӑн кулса пӑхат. Пӗр уйӑх 
анчах курат вӗсене—.пӗр-пҫрне хытгӑн, ытласа 
ларнине. Пӗр уйӑх анчах илтет вӗсед тутисем чӑм- 
пӑрт! тунине.

Ӑҫта хурӑпӑрж ӑҫалты рра?—Савӑнӑҫлӑн кул- 
са ыйгат хӗврл пе̂ < хитрен ҫутӑлса йалкӑшакан 
ҫирӗп кӗлеткелӗ ЙеД)ук.

— Кооператива сугӑпӑр...
Уншӑи ҫур кооперативне ҫӗклесе таврӑнӑпӑр,— 

тет Петӗр Йед>ука тата хутӑрах ыта.заса.
— Ботинкӑ, калуш, паД)Т0 , тимӗр крават,'тӳ - 

шек—пӗрле пурӑнмашкӑн... А„хугкупӑс илетни?..
— Обйазӑтӗлвӑ... Хӑй тӗллӗн ахӑракатеине.
— А-а... грямофон.

Тӗрӗс,^ЙеД)ук!—мӗн пур вӑйпа ун ҫумнеле 
пӑчӑртанчӗ Петӗр.

Уйӑх вӑтанчӗ пулас.
Сгсартӑк хура пӗлӗгсем айяе сиккипех чупса 

кӗчӗ те, куҫран ҫухалчӗ. Текех пӑхмарӗ ҫырма 
хӗрнеле.

Ввниамнн Туртуш.



Тӗлӗнмеле 

ҫырусем

Колхозник йулташсем, тӗлӗнтермеле ӗҫсем пул- 
са иртеҫҫӗ кӑчухне. Ӗҫҫывнисен куд>турлӑхне тем 
ҫӳллӗшех ӳстернӗ май, вулат—ҫырат кукамай. 
Кукамайран йуласшӑн мар хутла вӗреннӗ йанавар. 
Ак, пӑхӑр-ха кунта, ҫынсем ҫеҫ мар ман пата ко- 
респоденци—ҫырусем йараҫҫӗ, чӗлхесӗр выд)1хсем 
те жалӑбӑсем ҫыраҫҫӗ. Ҫыру хыҫҫӑн ҫыру пырат. 
Ман вӗсене вулас пулат. Авантарахӑн шухӑшласа 
пӑхсан ӑс-тӑнлӑ пуҫ та сан хыҫал йенеле ҫавӑрӑн- 
мала. Чӑнах—хӑйаматала йапала: хӑшӗ ҫырат хӳ- 
рипе, хӑшӗ тата сӑмсипе, виҫҫӗмӗшӗ—чӗрнипе. 
Пӑхӑр-ха акӑ, шӑлӑмсем, йанаварсен ҫырӑвӗсем:

~  «Паха йулташ мучи1*
Епӗр, Ҫӗрпӳ районӗнчи Кӑшар-касси йалӗн 

«Пйонер» колхозӗн тӑват уралӑ лашисем, коН)Ух 
кӑсйинчен тухса ӳкнӗ чӗлӗм хучӗ ҫине ҫырса жа- 
лӑбӑ йаратпӑр, жалӑбӑ пирӗн вӑрӑм мар, кунта 
пурӑнма пит начар. Пархон Микитипе Уланки 
Ваҫҫи пире пӗр вӗҫӗмсӗр кӳлеҫҫӗ, йӗркесӗр хытӑ 
чуптараҫҫӗ. Ҫил ҫунапа тан кайма хушаҫҫӗ. 
Кон)Ухӗсем лашасене хӑйсен ҫӑварӗнчи чӗлӗм чӑ- 
пӑкӗ вырӑнне те хумаҫҫӗ. Хӑш чухнеапатсӑр-шыв- 
сӑр, сывлӑшпала тӑранса пурӑнатпӑр. Сывлӑшӗ 
тата ко^ьухсен составӗ пекех таса мар. Ҫавӑнпах 
ырханлансакарӑмӑр, _кулак кулли пултӑмӑр. Кӑтра 
ҫӳҫлӗ ҫын пуҫне йӑс турасӑр уҫаймӑн, пирӗн усал 
ко1%ухсене «Капкӑнсӑрах» йусаймӑн».

Хамӑрӑн малти урасене хут ҫине хурса ал пу- 
сатпӑр (нумайӑн аД пуснӑ).

— «Мана „тухса ҫӳрекен“ («выездной» текен) 
ӑйӑра усраҫҫӗ тамӑкра: правлени предҫедатӗл хы- 
тӑ чуятарса амантрӗ. Стойлӑран тухайми турӗ. 
Икӗ кӗсре хӑм пӑрахнӑ... Тепӗр лашана вӑйлӑн 
чуптарнипе, вилсе кайасран ҫӗҫӗпе пуснӑ мӑ- 
йӗнчен...

Епӗ сирӗн пата ҫырни ҫинчен никама та ан 
калӑрдҫитес суйлавчен). Ату, правлени предҫеда- 
тӗлӗ пӗлсен, парӗ мана хӑлха чиккинчен».

Ҫӗрпӳ районӗнчи Йантушри „Ҫамрӑк вӑй* кол- 
хоз ӑйри (ал цуснӑ).

— „Ҫӗрпӳ районӗнчи Анаткассинчи „Хӗрлӗ 
новец“ колхозӑн сысна фермивчи „Шишкӑ* ( 
наран сана салам. Хамӑрӑн пурнӑҫ ҫинчен ( 
калам: Сивӗ, сивӗ. Х ӑ ^ н  иртӗ-ши хӗлӗ. К) 
пӗр ҫӗр каҫастӑк есӗ ху та кӑнмала, анчах СЫ' 
сен ним тума та ҫук, чӑтмала. Ман арӑм ҫуллг 
ҫӑвӑр тунӑччӗ, хамӑр пекех пулччӑр тенӗччӗ. ( 
вилсе пӗтрӗҫ, вӗсен кунҫулӗ ҫӗтрӗ. Ех, анчах, 
йӑх пусрӗ лаш ах. Кӗрӗн сысна пӑхакансен п) 
не—йарах перӗ шӑрӑш сӑмса шӑтӑкне. Унта 1 
12 сысна ҫӳри. Хыпала-ха хӑш пӗ{)ин ҫӑмӗпу) 
Хыпалӑн-хыпалӑн пӗр ҫӑм та тупаймӑн. Витере С1 
пе тӑм нлнӗ вӗсене. Пурнӑҫ ҫав тери ) 
Ыран вилетпӗр-и, пайаи вилетпӗр и тен. П 
пӗрер сысна чирлесен те, унпа пӗрлех ҫитере 
Ак, хӑшпӗр йулташсен айак пӗрчисем ҫеҫ йул> 
Кун ҫинчен сана „Капкӑн* ҫине ҫырма хушрӗҫ.

Ликпунктра вӗренмен сысна хушнипе ҫак : 
лӑба ҫырса унӑн ҫвне ал пусагӑп! А. Иуржайӗ!

— Хӗрлӗ Чутай районӗнчи „Сунтал“ колхоз] 
лашасем йанӑ ҫыру: „Правлени ҫинчен жалӑбӑ 
ратпӑр. Пуҫӑмӑрсене тайсах ыйтатпӑр: хӗстерха 
сене „Капкӑна*. Кашни уйӑхра пире^ хватер: 
хватере куҫарса ҫӳретеҫҫӗ^ Кашни уйӑхра кон 
черечӗ тӑваҫҫӗ, постойаннӑй ко1ьух пулман. А 
тӑвасси ҫинчен правлени шухӑшламан. _ Тата 
махран каласан, плугӗсем вӗсен йур айӗнче г 
танмала выд^аса иртереҫҫӗ.Йӗрке пулат-и ӗнтӗ в; 
Вӑл йӗркерен ҫынсем мар, чӑхсем гекулсах вил( 
ҫӗ. Ӑҫта-ши предҫедатӗл тенин пуҫӗ?..

Сана йуратакан лашасем (ал пуснӑ).
Ак, шӑллӑмсем, мӗн ҫинчен ҫыраҫҫӗ выд)ӑх« 

Ун пек жалӑбӑсем урӑх ан пулчар тесен, выД)5; 
выд)ӑх шу^^не хумала, ӑна йуратмала.

Ж алӑбӑ кӳрекенсене, малти урисене ты тса,: 
паратӑп, пуҫ тайатӑп.

И. Мучи.

Вутпуҫҫисем
— Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Елҫк йалӗнчи пӗччен 

хуҫалӑг^лӑ ӗҫхресченсем нимрен ытларах сӑмса 
шӑтӑкӗсене чакаласа ларма йуратаҫҫӗ, ҫавӑнпа 
зӗсем пайанхи куна та страховкӑпа вӑрлӑх фон- 
чӗсене хывса ҫитермен, вӗсен йалхуҫалӑх ^машин- 
сем йур айӗнчех лараҫҫӗ, уйа кӗл те, тислӗк те 
тӑкман, йу1) тыгман тата урӑххисем те. Елӗксем, 
есӗр слон ӑраттисем мар пулӗҫке, ма акана йӑвӑр- 
рӑн хатӗрленетӗр?

— Шарипкин йалсоветӗнчи (Елӗк район 
„Илйанкӑ" колхозӗ ҫуракине хатӗрленсе пӗт€1 
мен; йалхуҫалӑх машинсене йусаса лартма! 
II ретлӗ ҫейӑлкипе молотилки йур айӗнчех тутю 
нӑ чирпе чирлесе выртаҫҫӗ, вӑрлӑхсене суртлас 
ҫитереймен, тата ытти те. Хатӗрленсе^ пӗтермеле 
пулӗ-ха,—тесе хыҫкаланма пуҫланӑчӗ-ха колха 
предҫедатӗлӗ. Хӑҫан хыҫкаланса пӗтересси хаа' 
паллах мар-ха, кураксем килсен паллӑ пулӗ-и анчаг



ТапМ в ӳк*рч«кҫ.
Предҫедатйл шухӑшлаоа кӑларнӑ картин
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Шӑхасан колхозӗнче (Кӑ- 
наш р.) лашасем' начар пӑхна 
пирки, пыйтӑланса кайнӑ. Пред- 
ҫедатӗл; кӗркуннехи ҫӑмӑрсенче 
пыйтӑланчӗҫ вӗсем, ,тет.

//

Предҫедатӗл:— Лашасем пыйтӑланнӑшӑн елӗр 
вйӑплӑ мар, ҫанталӑк айӑплӑ. Кӗркуннехи 
(ӑмӑрсенче пыйтӑланса кайнӑ вӗсем.

Тӗрӗслеквн;— Пыйтлӑ ҫӑмӑр ҫунӑ и71 Апла 
пулма пултарайиасТ. Санӑн хӑвӑн пуҫу пыйт 
ланса кейнӑ пулӗ ху йапӑх пирхи.

.л'
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1> Климӑт йурамаст
Пайан каҫхиие пысӑк шухӑша карӗ, чаплӑран 

та чаплӑ, пысӑкрӑн та пысӑк • инженер Улитин. 
Ана пайан собранире пулнӑ ӗҫ питӗ тарӑхтарчӗ. 
Тарӑхмасӑр. „Сӑмсине шӑлайыан" ачасем пӗр 
кӑпар-капӑр техникум вӗренсе пӗтернӗ те гехник 
пулнӑ. Хӑйсен - молекул ман ҫумра, анча}?  ̂мана 
кӑтарту параҫҫӗ. Сӑмахӗ те пур: самокритикӑ, 
теҫҫӗ ^ е .  ним хӑрамасӑрах куҫранах калаҫҫӗ хут. 
Виҫ-тӑват ҫул ӗлӗк кӗтӳ кӗтнӗ ачасем халӗ пайан 
собранире: ес „чиновник",, сан „буржуазный дух“ 
тесе,каласа кӳрентерчӗҫ. Ку хут ним те мар-ха, 
„чиновник“ йапӑхах мар. Пурне те пӑхӑнса пурӑн: 
комсомолне те, администрацине, профсойузне 
т. ыт. Ҫук, кун пек йурамаст.

Улитинӑн чей ӗҫсе тарланӑ питне арӑмӗ алшӑ- 
липе пырса шӑлса илчӗ.

— О чем задумался, Андрюша?—ыйтрӗ арӑмӗ.
— Да, вон, сегодня на собрании какнӗ то соп- 

ляки меня критику|рт.
„Сопляки" теҫен йӗрӗнсе ҫӗре сурса илчӗ.
Сӗтел патне пырса пысӑкран та пысӑк ҫырма 

тытӑннӑ кӗнекине тытса ларчӗ.
— ...Величайший труд... Учебник картографии. 

Анчг^ мӗнле^ҫырса пӗтерес-ха ку кӗнекене? Ҫ у к ,. 
ҫак ҫара чӑваш хушшинчех ҫырса пӗтерейес 
ҫук. Услови ҫук. Занйатине ҫӳре, собранине ҫӳре, 
политкружока ҫӳре т .ы т .-ҫ ӗ р е  те. Акӑ нума.^ пул,- 
маст „картографи ӗҫне чӑваш хушшинче сарса 
йарасси“ ҫинчен доклад турӑм та, вӗсем мана 
пушшсх нумай кӑтартусем пачӗҫ. Д934 ҫулта 
республйкӑ карттине кӑларас“ терӗҫ постановленин- 
че. А1ӗнле кӑлармала-ха ӑнӑ? Занйзтинчен кӑшт 
ҫех йулсанта „прогул* теҫҫӗ. Йулашкинчен хиҫ- 
ҫӑн сан ӗҫне хисеп тумаҫҫӗ. , И нжеяера инженер 
зырӑнне  ̂ хумаҫҫӗ. Кӗнӗке ҫырнӑшӑн 600 тенкӗ 
укҫа пачӗҫ. Мӗскер вӑл, .мӑшкӑл вӗг! 600 тенке 
ӑҫтан кӗнекҫ ҫырса пӗтерен?

Кунта пурӑнса хамӑн таланта пӗтеряи анчах. 
Талант пӗтет. Епӗ вӗг инженер „по 4 специаль- 
ностям“. Ку Ш упашкарта пурӑнса епе тӗнче ҫине 
тухас ҫук. Ман талант тӗнчӗре паллӑ учонӑй 
пулмалӑх пур. Епӗ ӑна пулма тивӗҫ те... Фу, ты... 
мӗн ӑспа-пуҫпа килсе кӗтӗм ҫак Ш упашкара? Ху- 
ла теҫҫӗ... Ӑҫта кунта пысӑк специалисг вад>Л)И 
„культурное развлечеяке!“ Ҫук, кунга мана климӑт 
та йурамаст. Епӗ чӑваш хушшинче ҫитӗннӗ пул-' 
сан та, мана чӑваш климӑчӗ йурачаст. Урӑхла 
каласан, чӑваш шӑрши килӗшмбст. '

Тем чул шухӑшласа ларсан та, кӗнеке ҫырма 
ним шухӑш та килсе кӗмерӗ Улитин пуҫне. Кӗне- 
кине каллех ҫӗтел сунтӑхне чиксе хучӗ.
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2. Ӑҫта лайӗхрах ши7

Ш ухӑшласа ларсан-ларсап тата пысӑк шу 
кӗчӗ Улигин пуҫне. Соает Сойузӗнче таҫта ка! 
'та ҫапах • самокритика нур. Чӑваш хушШи! 
тарсан тӑ урӑх ҫӗрте те собрани, политкру: 
суббогинк пек йапаласем пурах. Пури! 
ытла прогул тунӑшӑн хытӑ кӗрешеҫҫӗ. Улг 
кӗнеке ҫырат тесе прогул тунӑшӑн каҫарас 
ҫук никам та.

Кайас йут патщалӑха.
Вот вара ҫыр кӗнекӳне. Аичах хӑш патшаг 

кайас-ха? Ӑҫта лайӑх-ши пуринчен ытларах... 
ҫав ыйту ҫӗмӗрег Улитинӑн пысӑ< пуҫне.

Англине кайас—вӑл Йевропӑра чи пуйан: 
Анчах лекме май ҫук. Инҫерех, Ҫитменнине ь 
мӑт ыорской (нӳрӗк). Унта ман пек йнженер 
урӑх та ӗҫсӗррисем нумай пулӗ?

Францине кайас—каллех май килес ҫук. У 
шӗн тесен чун унта туртмаст. Кӑҫал Едуард 
рио Совет Сойузне кигсен, вӑл та Совет пап 
лӑхне ырларӗ. Совет патшалӑхне пуринчен Ы' 
инженерсемпе техниксем ҫитмеҫҫӗ, мӗншӗн те; 
питӗ пысӑк стройкӑ пырат, терӗ Еррио. Епӗ уг 
пырсан, ес ма килтӗн ху патшалӑхӑнган, т е с е ' 
рех ыйтӗ манран.

Италине кайас—ку аван. Кунтй Макҫим П 
ки те Сорреито хулинче курортра пӳрӑннӑ. / 
чах... тожӗ ҫав майах... мӗнле йывар.

Гермаки патшалӑхӗ инҫех мар, анчах Сое 
Сойузӗпе гуслах мар. '  Унта лексен тем кур 
пулӗ._ Фашиссем питех лайӑх мар. Мана комсомс 
не йӗлсен—Димитров, Попоз, Таневсем пек тӳр 
суд уыне тӑратӗҫ. Епӗ комсомола хамӑн автор 
тета пысӑклатассишӗн кӑна кӗнине пӗлмӗҫ, 61 
унта, буржу^ зишӗн вӑй хурса ӗҫлессине пӗлмӗ 
Вара ман пӗтэӗ тӗнчере паллӑ вырӑна тухасси.

Акӑ гулрӑф  Турци... Турцийе, тупрӑч!.. Турци. 
хӗпӗртеяипе ҫине-ҫине каласа илчӗ аслӑ -инжене;

^Ҫывӑхри патшалӑх. Совет Сойузӗпе туслӑ. Кли 
мӑт лайӑх „кӑнтӑрти“. Кунта лекме ге май пу| 

, Куята нышӑнаҫҫех мана. Кӑҫал Ворошилӑв, Бул 
нов, Буденнӑйсем кайсан, вӗсене йыщӑннӑскерсе! 
епӗ кайсан мӗнле хавассӑн хирӗҫ тухса илӗҫ-ш1 
Ворошилӑв инженер мар вӗт вӑл, геодезист мл1| 
Еп унтан иртереп 4 ӗҫпе спец.

Пӑртак шухӑшласа ларсан Улитин ҫыру ҫыр* 
тытӑнчӗ.

Ҫыруне канверт ӑшне чиксе ҫийеле ҫапла ҫыр 
са хучӗ:

„В Турцию. Город Стамбул, господину Губер 
натору".



3. „вйҫрӗ“ вара Улитин Турцине

,,.„Ҫыруне йарсан пӗр ернерен ҫыру кайала ҫитӗ. 
Тосподин губернатор питӗ кӑмӑллӑн чӗнӗ инженер 
(литина. Ана илме хӑй пагшалӑхӗнчен тӳрех пӗр 
(ероплан йарӗ.

^!„Васкарах кил, питӗ^ кӗтетпӗр". Улитин йероп- 
'шша илсе килнӗ ҫырӑва вуласанах хӑй ӗмӗрӗнче 
авӑяман саЕӑнӑҫӗпе савӑнса илӗ.
Ҫав кунах Улитин арӑмӗпе йероплан ҫине ларӗ. 

Сывӑ пул, Управзем, сывӑ пул, чӑваш хули Шу- 
ашкар! Сирӗн ҫине халӗ еп суртӑм та илтӗм - 
есежулса илчӗ арӑмӗпе.
,Каҫ пулаччен Стамбул хули тӗлне ҫитӗ. Акӑ 
!таибул хули. Питӗ капӑр иккен. 10 йероплан ас- 
' инженер Улитин килнине хирӗҫ тухса илӗҫ. 
|,:лтан темӗн чухлӗ ҫар, Улитин йеропланне 
сан тупӑсем персе сад>ут парӗҫ.

|>Ӳлитин йеропланӗ ҫӗре аачӗ. Стамбул хулине 
' атӗ капӑрланса пӗтернӗ, „Сывӑ пуятӑр пирӗн 

патшалӑхран килекен инженер Улитип" тенӗ 
^̂ ^̂ унгсем кӑшни урамрах. Туркӑ чӗлхнпе те, вы- 
,[с чӗлхипе те ҫырса пӗтернӗ.
({Чаплӑран та чаплӑ инженер килесси—пӗтӗм 
^ци халӑхӗшӗн пысӑк телей“—тенӗ лозузнгсем 
.рлина ӗмӗрте курман хисепе кӗртӗҫ.
^Кунашкал хисеп вӑл йихҫаи га кӳрман... Ӗлӗк- 
' IX... ревоД)уциччен ашшӗ пуйан пулни, кайран 
^цВ4-27 ҫулсенае сутӑ туса, ҫӗр тара нлсе акса 
. [йан пулнӑ чух, пысӑк ӗҫкӗсенче савӑннӑ пулин 

кунашкалах савӑнман.
Генерал-губернатор Улитнна ал пырса тытӗ те 

сӑмах каласа тцв тӑвӗ.
‘ Тепӗр виҫ кунран Улитин Турци патшалӑх 
кнче „картографипе, айерофотсойомкӑ тата то- 

]'графи ӗҫӗсене Турци паушалӑхӗнче сарса йарас- 
рҫинчен пысӑк доклад тӑвӗ. 
рнтан Улитина генерал-губернатӑр Стамбул кӗ- 
рнинче картографи, айерофотсйомкӑ, топографи 
||е  тума начад)ник туса хурӗ.
Пӗринче вӑл Турци ҫарӗ вад)Д)И топографи 
«кӗсем тунӑ ҫӗре, пӗр топогрӑф патне унӑн ӗҫне 
)ӗслеме кайӗ. Топогрӑф Улитин пынине курсас- 
! каргусне илсе пуҫне чиксе тӑрӗ. Айакра сал- 
ҫсем вӑрҫӑ ӗҫне вӗренеҫҫӗ.
-  Уррра. .а! кӑшкӑрса йачӗ.
-  Урра!.. кӑш кӑрат Улитин. Ура! кӑшкӑраҫҫӗ 
паксем.
-  Андрюша, что с тобой, мӗн нӑйкӑшан?—
-  Ах, мур илешшӗ, Ш упашкартах ҫке-ха епӗ. 
ранипе, питӗ ку.!ь/ьанса вӑранса карӗ Улитин.

4. Улитин суйа йат илнӗ

Зктабӗртен йанвар уйӑхне ҫитиччеиех '^^тре  
итин ҫырӑва. Ҫук, илеймерӗ. Ӗмӗтленнӗ ӗмӗт, 
сӑкран та пысӑк хисеп тӗлӗкре курни анчах 
1чӗ. Управземра каллех ӑна кансӗрлеме ‘пуҫла- 
;. „Чиновник", „Самозванец“, „Канцелярщи,на“, 
|фократ“—тесе калаҫкалаҫҫӗ. 

ӗринче комсомол собрани ӑна ксмсомолтан 
мрчӗ. Сӑлтавӗ ҫапла пулнӑ. Улитин „аслӑ“ ин- 
нер топогр_ӑфсене тӗрӗслеме районсем тӑрӑх 
сса кайнӑ. Йалсене ҫитнӗ те; „епӗ член Чуваш 
1К“ тесе гектар укҫисене кӑсйине чикнӗ. Хӑй 
 ̂ кайас вырӑнне Мускава кайнӑ. Тата Улатӑр 
!»ӗҫтӑвкомӗнчен пин тенкӗ гектар ӳкҫи илнӗ те

кайала пама „мансах кайнӑ“. Ҫавӑншӑн Улигина 
комсомо.ттан кӑларнӑ. Улитин ҫилленсе кайнӑ варя. 
Вӑл хӑй йӑнӑшӗсене „веҫех“ йышӑннӑ, анчах Тур- 
цине кайассине ним те шарламан, йӑнӑшсене йы- 
шӑнгӑм, комсомолтах хӑварӑр, тенӗ вӑл^ анчнх 
комсомолӗссӗн пуҫӗсем ҫивӗчрех пулнӑ.

5. Ҫыру ҫавӑрӑнса ҫитрӗ

Улитин ҫырӑвӗ кайата йанвар уйӑ.хӗ пӗтнӑ ҫӗре 
ҫитрӗ. Ӑна местком председагӗлӗ Йаковлӗв пырса 
пачӗ ҫырупе. Кӗпӗрнатӑр ним те ҫырма пӗл- 
мен. Ҫыруне вуланӑ та кайала йанӑ. Ухмлх- мӗн 
вӑл кӗпӗрнатар. Тӗлӗкре курма акчах паха.

Чаплӑран та чаплӑ инженер хуйха ӳкрӗ.
„Епӗ Турцине кайса хамӑн сывлӑха йусаетиӑнчӗ, 

ҫырма тытӑннӑ кӗнекене ҫырса пӗтерес тенӗччӗ, 
■Гурцире епӗ ревофуци ӗҫке чӗртсе йарса, 
паллӑ рево.'ьуционер йатне илтесшӗнчӗ“—тесе 
собранире ӑнлантарса пачӗ хӑй ҫыруне.

Чаплӑ инженер „член Чуваш ЦИ К“ „тӗнчери 
паллӑ пулас рево/ьуционера“ Управзем коллектквӗ 
„самозванец“ клеми ҫапрӗ. Йаланах' кабинетра 
„руководит“ туса ларнипе ывӑннӑран ӑна айалтп 
ӗҫе, уҫӑлтарма йарас, терӗ. Тӗрӗс каланӑ. Уҫӑлтар- 
малах пулнӑ ӑна лзйахрад - таса, чӗрӗ сывлӑшрг.

С. Дубинин.

А Ч А С Е Н  Ш У Х Д Ш Ӗ П Е
№алӗ-Покровскинчн (Шуп. р.) учитӗл хваторсн 

крышпне йалсовет иредҫедатӗлӗ сӳтсе сугнӑ.

Учитӗл хватерӗн крыши стратосферӑна вӗҫсе кайнӑ.'
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Йванка Ҫимелки районран килнӗ тӑватӑ стра- 
ницӑ ҫинче ҫырнӑ хута илсен чӑн малтан хутне 
пурнисемпе кӑштӑрт-кӑштӑрт хыпаласа пӑхрӗ. 

Пӗр йӗркине вуласах тухрӗ:
„План прозедення Ворошиловской обороной 

естафеты".
Ес кун ҫинчен пӗлетӗн. 'К уна иргнинче те 

каларӗҫ. Пӑшал тӗл пеме вӗренмеле.
— Вӗренес ӑна, ачасем, вӗренес. Вӗреннӗ, вӗ- 

реннӗ, пӗре питӗ плотнӑ пеме вӗренес, штопӑ 
■̂О ҫухрӑмран салакайӑксен кӑча пӳрнине персе та- 
тас,—кӑшкӑрчӗ Микулай йалан сӑмахпа ҫӗр чӑмӑрне 
касйере чиксе ҫӳреме йуратаканскер.

— Ҫирӗм ҫухрӑма мӗнле пӑшал пул>Д)И кайат, 
ҫурламан путек!—ахӑлтатрӗ Ваҫуктӗлӗннипе, ҫӗмрӗк 
шалча карта пек катӑк шӑлӗсем виттӗр шӑхӑртса.

— Каймаст сана. Пите хытӑ персен таҫта ҫитех 
те_кайма пултараЕ

Ухмах, пӑшала хӑй пенинчен ытла мӗнле 
питӗ хытӑ перегӗн ара?

— Но, тата, мекӗрленсе, мӗн пур вӑйпа харӑо 
туртса персен калатӑп епӗ. Чулпа пенӗ чух ^ а  
ҫавах вӗт!—тавлаш ат ҫине тӑрсах Микулай.

— ...Ликвидаци неграмотности ПВО,—иккӗмӗш 
страницине вуларӗ Ҫемелке, ыӗншӗн кун чухлӗ 
нумай ҫырнине нийепле те ӑкланмасӑр. Йулашки 
сӑмаххине вӑл тутине резинӑ пек чӑсса, типнӗ 
кӑмпа пек пӗркелесе тӑватӑ-пилӗк хутчен каларӗ.

— Мӗн вӑл тата „ПИВОО“?
— Мӗнле мӗн? Ҫавна га пӗлместӗри? Вӑл—П— 

против, В--воздух, 0—оборона.
— А-а, пӗлтӗм, пӗлтӗм. Вӑл сывлӑша хирӗҫ кӗ- 

решмели вӗт? Вӑт, калӑпӑр, сӑмахран, усал сыв- 
лаш пулат, хӑй пирӗн колхозӑнне арман ҫунатти 
хуҫакан ҫил пекки. Ҫавсемпе тожӗ икӗ фррнтпа 
сылтӑмала та, сулахайала та кӗрешмеле.

Тепӗр икӗ кунтан Осоавиахим йачейкине вӗрен- 
мели винтовкӑ, противогаз тата ытти тӗрлӗрен 
йапаласем илсе килчӗҫ. Противогаз курсан Мику- 
лай тӗлӗнсе кайрӗ.—Вӑт, шуйтан, мӗн манерлӗ 
аван тунӑ, сӗлеке йухмали банки те п у р ..-

— Микулай, ара мӗн вӑл, пӗлетни?—ыйтрӗ ну- 
май пулмаст Хӗрлӗ ҫартан килнӗ Хветке.

— Мӗн? Мӗн пулмала-ха, маска!
Пит ҫине ҫветки пулнӑ чух тӑхӑнмали. Ку пӗ- 

чек ачасене хӑратма лайӑх. Куна тӑхӑнсан сӑмса 
тимерчеки тӳме пек лапчӑнса лариччен хӗнесея те 
никам та пӗлес ҫук,— „маскӑна" тӑхӑнса тӗкӗр умне 
тарса мекерленсе, куҫне чарса кӑшкӑрчӗ Мику- 
лай хайне хӑй хӑратас пек.

М алтанлӑха епӗр ҫакӑ винтовкӑна вӗренӗпӗр.
Мӗн вӗренмеле ӑна, вӑл йаснӑ, патрун ларт 

та пер. Аха^ь те епӗр ӗлӗк, пӗчӗк чух патрунран 
туна пӑшалсемпе нумай пенӗ, пӗлетпӗр. Тухмала 
та патрунсем илсе, пеме кӑналуҫлам ала.
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— Вернӑ!-—терӗҫ хӑшпӗрисем.---Пемеле 
Мӗн пур унта вӗренмели, вӑл комбайӑн мар 
Пер те пер ӑна иӑшала!

— На пер еппин Микулай,—тесе пачӗ Хв 
пӑшала предохранителнӑй взвод ҫине ларп 
пер Микулай, пер, пит хытӑ пер—йанласа ту 
ҫырмана пеме.

Миха.;ьа тӗллерӗ те питӑ хытӑ персе те 
пур вӑйне пухса, шӑлӗсене ҫыртса, куҫӗ тӗ1 
ленсе кайиччен мекӗрленсе туртрӗ. Пӑшал пеме 
ҫапмарӗ те.

— Е, ку йурӑхсӑр, пӑсӑк пӑшал, семпе —с 
лӑш ҫавӑрса йачӗ Микулай.—Каккуй в ;..т,я| 
ҫавӑн пек персе те каймаст.

— Есӗ ху та пӑсӑк. Винтовкӑна пӗлмес 
Ӑна вӗренес пулат. Кирек мӗнле ӗҫ те маҫтӑ] 
хӑрат,—терӗ Хӗветке.

Ытгисем те пеме хӑгланкаларӗҫ, анчах нш 
ӗҫ тухмарӗ. Туртса та пӑяаҫҫӗ, тӗксе те пӑхг 
лӑкаса та пӑхаҫҫӗ,— пӑшал пемест.

— Акӑ, ӑна перес ҫук тунӑ вӗт,—кӑта[ 
Хӗветке.

— А-а, пӗлтӗмӗр, мӗншӗн паҫӑрах каламж 
тата... халиччен мӗн тери переттӗмӗрччӗ,—кӑш1 
каларӗҫ ачасем.

— Винтовкӑ вӑл тожӗ хӑйне ^айлӑ машин, 
пӗлес пулат, вара тин пеме те, пӑхса усрама 
пӗлӗр. Вӗренетпӗр-и?

— Мӗн тӑвас тетӗн-ха, вӗреймелех пулат.
Хӑйсен пӗлменлӗхне сиснӗ хыҫҫӑн питӗ хас

лӑн вӗренме тытӑнчӗҫ ҫамрӑксем. Микулай ка 
ту^а  йуратаканскер винтовкӑ пайӗсене ӳк 
манасран каыни айне ҫапла ҫырса тухрӗ.

Ку „магазинная 
робка“. Паллах, йӳҫ 
хӑйар тесе ҫӗрӗк х! 
сутакан магазин 

„Коробка“ тени те пудрӑ коробкине пӗлтерм
Соединительная п- 

,  ка „Соединительная^ 
ни клас тӑшманӗпе 
лештернине пӗлтери 

Вӑл ударника, курока, затвора пӗрлештерсе тӑ

С-у»- л Воевая личинка.
] Чӑвашла ,,ҫапӑҫ

 хурт“ теме йурам;
ҪапӑҪ^улӑ пулин те 

ҫук Хӗветӗрӗ пек ӗҫсе ӳсӗрӗлсе ҫапӑҫса ҫ)мест.

Боевая пружина. | 
Ҫапӑҫулӑ пруж« I 

ӗнтӗ ку. Ача сӑя| 
сиктермели пруж* ^



к  пулии те уярӑмлӑхӗ пысӑк. Ку пружин 
арнике малала тапса йарат те пистон ҫӗмӗр- 
„е пӑшал перет. Ача сӑпкине ҫакнӑ пружинӑ 
тепӗр чух ачана сӑпкаран пертерсе антарат, 
аах пӑшал пек мар.

Ку чӑн-чӑн ударник. 
Пирӗн колхозри Мӑн- 
тӑрка Ваҫҫа пек суйа 
ударник мар.

Ш омпӑл.
Улахсене, пасарсен^е 

ҫӳремели туйа мар. Пӑ- 
шал тасатнӑ чух питӗ 
кирлӗ.

Ложевые кольца. 
Ҫаврака пулин те ала 

тӑхӑнмали ҫӗрӗ мар. 
Ҫтволпа лож ӗна тата 

льпая накладка" тенине пӗрлештерсе ҫи- 
1детсе тӑрат. Марийе пӳрнене тӑхӑнса ҫӳренӗ 
ӑ ыар. Ҫӗрре хывса утнӑ пек хывса утма йу-
!С̂ .

Патрона патроннике 
пама пулӑшакан пара- 
кан механисӑм. К у „ма- 
газиная коробка^' те- 
нинчен патруна Ҫӳлеле

1лӑп пек йӗркесӗр ан пулӑр

пӑрат. Ӳнта патрон хумасаи Турхаи кооперативӗ 
пекех ним те памаст.

Пӑшал кӗпҫи. Кӗпҫ 
пулин те ҫиме йура 
маст. Ачаш тыткӑлама 
ла, пӑрахма, ӳкерме, 
ҫапса выД)ама йурамаст, 

йе серте кӗпҫи мар.
Тӗллемелимушкӑ. Шӑ-

вӑл сана пултран

,-----------  на пек кӑна пулин те
— ___ шӑнана лапчӑтнӑ_ пек,

. йе шӑлса ывӑтнӑ пек
ывӑтма йурамаст.

Затвор. Патруна пат" 
роникре питӗрсе лар- 
тат пулин те, унпа алӑк 
питӗрме йурамаст. 

Винтовкӑн ытти пайӗсене туса кашнин айнех 
ҫырса хучӗ Микулай. Унтан халӗ кирек хӑш вӑхӑт- 
ра ыйт, хут те калӑпӑр ҫывӑрнӑ ҫӗртен тӑратса 
ыйт, винтовкӑн ҫав пайӗ мӗн тума кирлӗ тесе, 
вӑл сана вулянӑ пек каласа параЕ Ахад> мар ҫав 
вӑл халӗ Ворошилӑв пек тӗл перекенсен значокне 
ҫакса ҫӳрег, алӑ метӑртан пинжак тӳммине лекте- 
рет. Аслашшӗ те тӗлӗннӗ:

— Самай перет мур ачи, сӑмай вӗрӗннӗ. Вӑт 
халӗ тӑшман тапӑн нире, ҫыхлав! Хам та вӗрен-
меле те куҫ витӗрех курмаст.

Н. Чурпай.

—Ҫатма.
Тепӗр 3 кунтан лавкана ҫатмасем'килчӗҫ.
— Ну, Хӗлӗп, мӗнле,лавканаҫатмасемкилыӗвӗт.
—- Ҫу-у-У-к, мана супӑ^ь кирлӗччӗ.
— СупӑН) те пур.
— Тата пӑта кирлӗ-ха...
— Пӑта та пур.
— Сахӑр пулсан ничевоччӗ те.
— Сахӑр та кирлӗ таранах.
Ӗнтӗ есӗ „пурте пур“ тетӗн, апла пулсан манӑи.. 

мӗн... ҫукчӗ-ха... а... йатне калаймарӑм... леш..
, мӗнччӗ-ха ҫав...

Хӗлӗп пек ҫынсем татах пур-ха Шетмӗ тавра- 
шӗнчи йалсенче. Таварсене илсе килме хушаҫҫӗ, 
хӑйсем илмеҫҫӗ. Ҫитменнине тага кооператива 
илсе килме май ҫук таварсене ыйтаҫҫӗ.

Хисеплӗ колхозниксем, Хӗлӗпе мӗн кирлӗ—пӗлмес- 
тӗр-и есӗр? Супвнккей.

Чӗкеҫ чӗппи

'  Хӗлӗп пичи, ытлашши тырра патшалӑха 
чӗнетӗп.

-  Чӗнӗсӗн.
“Лӗнӗсӗн“ мар, епӗ 5 пӑт сутатӑп. Сана та 
йт сутма чӗнетӗп.
* Тамрне парӑр,—сӑмах хушрӗ Хӗлӗп,
^ Мӗв кнрлӗ с!аня?— ыйтрӗ прикашчнк.

Чӗкеҫ кайӑк хӗллехи вӑхӑтра пирӗн ҫанталӑкра 
пурнаймаст, вӗҫеймест, ӗҫлеймест.

Уйкас Асламасри (Йетӗрне райвнӗ) Чӗкеҫ Ваҫ- 
ҫили тенӗ ҫыннайетӗрне парти райкомӗ1933—34-ш 
ҫӳлта хӑйӗн йалӗнче политкружок организа- 
цилеме хушнӑ пулнӑ, анчах ку кружока вӑл фев- 
ралӗн пуҫламӗшӗнче те организацилеменчӗ, вӗре- 
нӗве' пуҫӑнманччӗ, тесе пӗлтерет Иван Асмай.

Халӗ пуҫӑнман пулсан та, йала чӗкеҫсем кил- 
се йӑвасем ҫавӑрнӑ вӑхӑтала пуҫӑнӗҫ-ха. Ан вас- 
кӑр. Чӗкеҫ Ваҫҫили васканине йуратмаст, 
тата унпа пӗрлех... выгӑвӑр панине те йуратмаст.
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Митта Петӗрӗ.

Казӑрмари калавсем
I. Ҫапла ҫав...

Пӗринче ҫапла „такшинсем* кӑларса йанӑ „тӑ- 
вар пӗтет“ йатлӑ хыпар хӑлхаран хӑлхана илтӗн- 
се шӑмӑсӑр чӗлхесем ӳркенӳсӗр калаҫӑвӗ пулӑш- 
нипе пӗгӗм йалхалӑхне антравлӑн ӗнентерпӗ.

И<Ди... и... и! пуҫтарӗнчӗҫӗ вара. Кӗрлерӗҫ... Шав- 
ларӗҫӗ лавкара. Нихӑҫан пасара тухман хӑта-тӑх- 
лачсем те михӗсем йӑтса кооператиз йенеле хы- 
паланчӗҫӗ;—Тавай тӑвар... Тӑвар кирлӗ, а вӑл пӗ- 
тет. Ы тларах илсе йуласчӗ. ,

— Виҫсе пар тӑватӑ пӑт...
— Виҫ часрах улттӑ!
— Йӑтса кайайпӑр-и карчӑк?...
Виҫет ҫех коопӗратӑр' Кириле. Ӑшӑрханӑ май, 

нӳрленнӗ ҫӳҫне шӑлса илет вӑл вирелле. Ӑна ыр- 
сана пушатса пултӑр. Ниӑҫта хума ҫукчӗ-ха тӑва- 
рэ. Кӗҫӗр каҫ вӗт кайлах 8̂  лав килсе пушакат. 
Ыран татах, татах та... татах.

Мӗншӗн-ха ҫакна ӗненмест „хыпаланакан“ хзр- 
сӑр халӑх. „Килет“ тенйне м ар—„пӗгет“ тенине 
кӑ.мӑлсӑрланса пулин те ӗненесех ӗнтӗ пулат хав- 
шанӑ хӑлханӑн,—тет пӗр „шӑхличи“ кӗгесрен.

Кӗрлерӗҫӗ... Ш авларӗҫ. Вӗсенӗн йышӗ нумайӑн. 
Ҫавӑн пекех яумай йышлӑ ҫынпала тулса лаонӑччӗ 
шкулӑн аслӑ пӳлӗмӗ. Кашнин сӑнпичӗ ҫине пӑх_- 
са илмессӗрен хурлануллӑн макӑрса йарас килнӗ 
ун чухне Мӗкӗтен. „Уйӑрлатпӑр тантӑш, уйӑрлзт- 
пӑр,—ҫурмарзн та каснӑ улма пек“ тенӗ сӑмахсем- 
пе йурласа пӗтӗм ҫынна вӑл хӑй пекех хурлакта- 
расшӑн пулнӑ. Ҫав вӑхӑтрах „П роводӑ“ йур^ри 
сӑмахсем йантраса кайнӑ шкулра. Сц>нӑ умӗнчи 
тӑлапир чарш ав чаштӑртатса уҫӑлнӑ та хӗэ-хӗрлӗ 
ҫитӗллӗ сӗтел умне изСач тухсатӑц ӑ. Салам! тенӗ 
вӑл:—Х ӗрлӗҫар ӗретне асӑкаканҫамрӑксене хӗрӳл- 
лӗн салам! .

Призидиумра камсем пулмаллисев ҫпискине 
вуласа панӑ избач.

— Корнилӑв Никита! >
Кун пек „вырӑсла" йата вӑл питӗ сахал цлтнӗ. 

Астӑват. Иртнӗ ҫул шкулра алӑ пусма тертленсе 
'  вӗреннӗ чу.хне хутрӑн-ситренӑналиквидатӑр ҫавӑн 

пек чӗнкелетчӗ.
Чылай каланӑ избач;-В ӗренм е кайатӑр, шзллӑм- 

сем! Вӑрҫӑ ӗҫхатӗрӗсемпе ҫех мар —пртӗм сисӗм- 
лӗхпе, иуйан пӗлӳ^лӗхпе хӗҫпӑшалланма кайӑтӑр... 
Гран<дзн вӑрҫи вӑхӑчӗсеве те асӑнса илет вӑл .Ҫ а- 
ра аллӑн, ҫара кутӑн йулса кӗрешнисем ҫинченте 
гсӑнмасӑр хӑвармарӗ, Ну вӗт ҫапах, тӑшмана хир- 
ме, ӑна ҫӗмӗрсе ирӗклӗхе-илме-пултарнӑ,

Ш ӑпӑртатса алӑ ҫупнӑ. аслӑ пӳлӗм. Мӑкӑртатул- 
лӑн пӑшӑлтатсз илнӗ хӑш-пӗр тӑхлачсем те:— Чӑн- 
ласах та вӑрҫй пулмасан лапахах ӗнтӗ салтака 
каЗма.

— Пире вӑрҫӑ кир^ӗ мар! Анчах, пулас пулсас- 
сӑн вӑл, ннхӑҫанхинчен те вирлӗрех ҫӗмӗрсе тӑкма 
пултарӑпӑр тӑш м ана..

Саланма пикеннӗ шкултан. Кашнийӗн сӑнпнчӗсем 
ҫпне куҫӗсене ызтӑнтарнӑ Мӗкӗте. Темӗскер калас- 

'  шӑн вӑл. Уйрӑлатпӑр вӗг тесшӗн пек. ,
Камсенчен? Тӑвансенчен... ^антӑш сенчен... ҫын- 

сенчен...
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Вара ӑҫта кайаҫ тетӗн-ха вӗсенчен? .. Ҫук. Н 
ҫан та вӗсевчен уйӑрӑлса, ниҫта та хӑт 
кайаймӑн. ^

Акӑ нӑх та, кур. Хӗрлӗ 'казарма. Кунта та „ 
шннсем“ вӗт пурӑнмаҫҫӗ,—ҫынсемех. Хаклӑ 
тӑшсем. Хисеплӗрен те хисеплӗ йулташсем. Мӗк 
Пурте Мӗкӗгесем. Пурте вӗг пӗр тӑван. Пурте 
ӗҫе, пӗр вӗренӗве, пер_йӗркене—ҫирӗп те и  
шӳлӗ йӗркене йуратулӑн пӑхӑнаҫҫӑ.

** '■
Политзан)атинче клас кӗрешӗвӗсен историйӗ 

чен анлӑ калаҫу пулса иртрӗ.
Ку политрук, колхоз пуҫтанчӑ ҫулсенче 

рӗн йала та пырса килнӗпулр,—терӗ Мӗкӗте, I 
кури йулташӗ ҫумне ларса,—килнӗ ку. Ту 
пырса килнӗ.

— Палланӑ ҫын йевӗрлӗ-и мӗн?
— Апла мар та... Пирӗн йалти хыпарсем ҫи1 

те вӗт нумай каларӗ.
Чӑнласах та пӗтӗмӗшпех ӑнланулӑн каласа 

нӑ политрук. Вӑл каланине итлесе ларакансе! 
вырӑнсенчи витӗмлӗ, ӗненӳллӗ сӑнлӑхсем кӑтз 
ҫирӗплетнӗ- 

Мӗкӗте те сӑмах ыйтма шутланӑ та... анчах 
калас, мӗнпе ҫыхӑнтарас. Пурне те каларӗҫ: , 
вар пӗтни“... „Вӑрҫӑ пуҫланни"..., „Пӗр валашк 
пӗр кашӑкпа апагланса, тӑхӑрвунтӑхӑрӑн пӗр ' 
йал айӗнче п ӑ ш л я с а  ҫывӑрасси“.. „Ах, хӑру; 
тиҫкер. Ӑҫта ӗнтӗ ҫитсе перӗнтӗиӗр“... „Ну ҫа 
ан сехӗрденӗр. Пачӑшкӑсем вал)Л)И те шкул у 
нӑ, тет. Хусанта... шалнӑй парас тесе калаиӑ 
вӗсене те совнярком“...

Тыт та пус ӗн(|не. Пӗрех вӗт колхоза кӗре 
„Хаспати. Ҫӑркас Йунтапа сӑрчӗ тӗлӗнче ^тӗр 
'па хӗп-хӗрлӗн ҫулӑмланчӗ тет те, Ҫӗнӗ Иун 
колхозӗн пӗрлешӳлӗ вигинчя лашасем пер сам1 
рах ӳксе пӗтрӗҫ тет вилсе, кон^ух хӑйех ка; 
тет кӑна“. .

Мӗнле кӑна сӑмахсем ҫук-ши? Вӑл сӑмахсе 
чечеклеме ҫӑв тери аван вӗт пӗ мелӗхе... ӑнлз! 
лӑха...- чӑнлӑха ӗненме пултарайманлӑха. 

Камсе,м казаҫ ӑна... Мӗн.ле ҫынсем? .
Ҫук. Ку ыйтупа ӗнтӗ Мӗкӗте текрен текех 

тӑнса тӑмаст. Пӗтӗмӗшпех каласа парат вӑлы] 
кан пулсассӑн, а вӗсем пулаҫҫех. Сӑмахрзн, акӑ 
не. Пӗгӗмӗшпех ӑнланайман вӗт-ха вӑл. Ӑна к 
кайсан, ыйтмасан та кзласа парасах пулат.

Мӗя вӑл тискерлӗх, кам - вӑл —кулак? Мӗн 
хӑрушлӑх?Мӗн вӑл—сылтӑ.м сулӑнчӑк, манӑн 31 
шӗн? Епӗр мӗншӗн кӗрешетпӗр, камсемшӗн ш’ 
раҫ кулаксен „тӑмшӑхличисем“,тата  ытти те.

Мӗн чухлӗ ыйту. Пурне те ответлеки кирлӗ 
сене. Камӑн? М ӗкӗтесеиех ответлес щулат 
Унсӑрӑн ҫырусем йама та пӑрахӗҫӗ аннемӗрсе!

Епӗ хад)4чен мӗскер,—терӗ Мӗкӗте,—нимӗн 
пӗлмен. Ну, анне манран та начартарах пӗлет' 

Ҫыруран ӗрӗхсе паткала выд^анисене, ула* 
тӑрӑх сӗтӗрӗнсе кӑшкӑрса ҫӳренӗ май, ытлаа 
вӑхӑтсене так ахаллӗн сайа йаписене ӳкӗнчӗ( 
куҫӗ умне кӑларса вӑл тӑратрӗ:-—Хаҫатсем те



кламан ун чухне. Вулас тесен вӗт—'вӗренмеле.
? Апла тӑк вӗренер. Вӑл темрен те хаклӑ. Класлӑ - 
всӗмлӗхпе, политикыйтӑвӗсемпе хӗҫпӑшалланни— 
1ле йулса кунсеренех ҫырусем тӑрӑх сывлӑх 
текен анне йевӗрлех кирлӗ.

Ҫапла ҫай... ҫапла,—тет тете Мӗкӗте.
-  Ҫапла,—теҫҫӗ пурте.
Ҫапла вӗренеҫҫӗ, пӗлӳлӗхпе пуйанланса хӑватлӑ- 

[||наҫҫӗ хӗрлӗ ҫӗршыв тивлечӗшӗн нихӑҫан-хинчзн 
рлӗн кӗрешме кирек хӑҫан та пӗтӗмӗшпех ха- 

тӑракан хӗрлӗ казӑрмари хӗрлӗ Мӗкӗтесем.

2. Характӗр

йрек мӗнле ҫынсем пекех Мирунпала.Куҫма та 
)ӑйӑҫри хав^^слӑха йуратнӑ. Хаваслӑхсем те 
!сен ҫамрӑклӑхне кура час-часрах тупӑнкаласа 
тӑ.
лҫалхи чӑн малтакхи хаваслӑх вӗсене—ихӗ сут- 
вакуя ҫинчй питкуҫсене ҫумасӑр ӗнтӗркесе 
1нӗ хыҫҫӑн кӑзӑрманӑ ҫитсен пуҫланчӗ. Вӑл каҫ 
йне мунчара килентерӳллгн ҫӑвӑнтарса вӗр- 
вӑрен пукане йевӗрлӗн тумлантарса тӑратнӑ. 
а, пӗр-пӗрин ҫине шӑтарас пек пӑхса илнӗ те 
рунпала Куҫма темӗнле нлемлӗн кулкаланӑ;— 
ҫӑр мунчаран тухсан паллайман та сана епӗ...

Аҫтан вара паллан ҫӗн ҫынна?... 
ар тумтирӗсемшӗн вӗсенӗн кӑмӑлӗсем такҫан- 
ах кавсӑлса тӑнӑ мӗн. Ахад>тен мзр ӗнтӗ йалта 

салтак пулса“ ҫпектакӑд,сенче выд>а-выд)а 
1ук пичӗшип кӑинелӗпе шд)0 мне ҫавсемех кивет- 
хӑлшялтарчзҫ. Кӑштах калаҫкьлатчӗ те вара 
ӑн И.Т)укӗ.

Акӑ ӗнтӗ халӗ,—хамӑрта хад, пурте. Ккрек 
на мӗнле хӑтлан... хамӑр йапала... хамӑрӑн тум- 
р. Ҫ^вӑнпах та и тен шд)0 мӗсем ҫуначӗсене тӑ.хӑр 
Пчен^усӑнтарса, тӑхӑр хутчен пуҫгарса та пӑх- 
|ҫ. Шинелӗсене те ҫухавраш пуҫласа кашни кам- 
'фмасей урлӑ каҫнӑ май аркисене ҫитечченех 
^яашласа паллашрӗҫ.
~  Аьан, ван... йем йешӗл...

Виҫсе ҫӗлетнӗ пекех хамӑра.
Аван, аваа тенисемпех вӗсем хӑйсене уйӑрса 
1нӑ койкӑсем ҫинчи ҫепӗҫ ҫнттисем айне кӗрсе 
артрӗҫ. Кунта та авзн. Айра шап шурӑ... сирӗн 

Пур ҫӗртре т аванган та аван. 'Ырлӑхлӑ та 
|васлӑ. Ҫавӑ хавӑсляхсемпех вгра  лӑпкӑн ҫех 
пӑхса ҫывӑрса кайрӗҫӗ вӗсем.

Ире хирӗҫ. Хӗрлӗ ҫар ӗретӗнчесасартӑкла хӑзӑрт- 
^семшӗн час-часах йангӑраса пысӑк авторитет 

,подымайҫ“ йатлӑ саспа вӑранчӗ хӗрлӗ 
вӑрма. Иӑлт-йӑлт снксе тӑракан Мирунпала Куҫ- 
а:ен куҫӗсем урлӑн-пирлӗн пӑхса илчӗҫӗ пӗр пӗ- 
т  ыйӑха хурлануллӑн ӑсахакан сӑнпичӗсем ҫине.
Пӗр кун иртрӗ. Иккӗ. Кӑмӑла ҫӑмӑллантаракан 
)ӑ шухӑшсӗглпе темӗс.херсем хапсӑкса дарнӑ^чух- 
!'санӑн умӑнтан илемлӗ сар хӗрсенӗн ушкӑлӗ 
фкаланса иртнӗ йевӗрлех ни)«ӗн „еисӗнӳсӗр шӑ- 
1нса иртсе гшраҫҫӗ кӳ^ҫӗрсем. Йаланах йӑлӑх- 
русӑр сӑмах „вӗренӳ“... „ӑмӑрту“ „ударник“... 
1еншӗн тӗл пеместӗн*-... „подымайҫ!“...
— Мӗнле капла? терӗ Куҫма.
— Ан та кала-ха, ҫирӗплетрӗ Мирун. ;

Вӗсенӗн куҫӗсем умне килтисем...  ̂
„ай.Д)уркинасем“ аннесем тӑр-ха, тӑр ыд)ӑм... апат 
пиҫнӗ, тенисем асӑнуллӑн та анаслӑн- ҫӗклемленсе 
тухса тӑрасшӑн пек.

— Мӗншӗн ' пирӗн ҫинчен калаҫма пикенчӗҫӗ 
йалан?...

~  Йе апла тӑк епир...
Ие апла тӑк еснр ҫав... Мӗншӗн-ха есӗ Куҫма 

йаларах...
— Кайлах командирпа тавлашрӑн-им Мирун ӗнтӗ 

есӗ... Мӗншӗн?...

Ку уйӑхра 3 —4-шар хутчен дисциялинӑна пӑса- 
кан М ирунлала Куҫмана йепле намӑс мар.ши?— 
тейекен ерешленнӗ буквӑсемлӗ хура хӑма ҫине 
пӑхса илсен комсоҫекретарӗ те темӗнлен аван мар 
пек пулса питне хӗрелтерчӗ;—Сире йулашки хуг 
асӑрхаттаратӑп. Выгӑвӑрсем пур. Ҫитес собранин- 
че комсомол ӗретӗнчеи кӑларса пӑрахас пирки 
астӑвӑр, ыйту ларӑнат.

Ыйту... Ыйту лартаҫҫӗ...
— М ӗнле-ха капла?... -

' — Ан та кала-ха. Кӑшт тавлашнӑшӑяах.
— БоД)Ницӑна кайас пулӗ... Характӗр усал 

манӑи...
Вара... Тен осла_бождени те парӗ-тухтӑр.

Ҫук. 'Гӑватӑ куҫлӑ тухтӑр патке каймасӑрах 
,,характӗр“ емеллешӗнме пултарчӗ. Комсоҫекретарӗ 
вӗсене тӗрлӗ-ыйтусемлӗ ӑмӑрту догӑвӑрӗ ҫыртарнӑ.

— Ҫын мари вара епир?
Пултараймастӑр-и вара есир?,..

Ӑмӑртас тӑк, ӑмӑртас! Мӗн пур меслет вӗт хамӑрта. 
Чӑнласах' та каплах мар пуд,, тейӗн есӗ, вула- 

канӑм. Апла тӑк есӗте  ӑмӑртма пикея ха йулташ- 
па, йе арӑмупа-и, пур пӗрех. Ӑмӑрту догӑвӑрӗнче 
кӑтартнисем Мирунпала Куҫманни пекех ҫитӗнӳл- 
лӗн пурнӑҫа кӗрсе пырсан, вара сана та ударник 

 ̂ тей-ӗҫ. МухтӗҪӗ_сана, телейлӗ ку тейӗҫ. Мухтанӑ- 
ҫемӗн ӗҫле... вӗрен. Пархатарлӑ пурнӑҫӑн шавлн 
ун чухне с_анӑн-хӑстарлӑхпа тӑртаннӑ сӑнпитӗате 
йалкӑшавлӑн сиссе выд^анӑ. Вара ӑмӑртӑвӑн хӑват- 
лӑ уссине чӗререн есӗ ӗненӗн. Ҫавӑн пек пулма 
ыр сунӑн ыГтиссне те...

Ҫапла. Ҫавӑн пек ҫуралаҫҫӗ казӑрмари хӑшпӗр 
ударниксем. Ҫавӑн пек курӑауллӑ хӑват пулӑшӑзӗ 
урлӑ х.чваслӑ пурӑнӑҫӑн хаваслӑ пӗлӳлӗхсене туйа- 
наҫҫӗ кунти Мирунсеае Куҫмасӗм. Мӗн тусан, 
мӗн пулмаллисене пӗтӗмӗшпех вӗренетпӗр иккеи, 
теҫҫӗ вара вӗсем хӑйсен ,,характӗрӗсене“ аса илсе.

3. Макҫӑм

Тӑван мар вӑл манӑн... пӗлӗш-хурӑнта’ш та мар. 
Ҫураласса ӗнтӗ пӗр ҫултах ҫуралнӑ. Тен шӑп ҫа- 
вӑнаах га пулӗ, пӗрлех пурӑнатпӑр казӑрмара та„ 

Лайӑхран та лайӑх ача вӑ.г.маншӑн, хаклӑранта 
хаклӑ ҫын мӗн уншӑн епӗ те. Ид^ле-ха, терӗ кӑшт 
кулса вӑл:—Санпала ӗмӗрех пӗрле пурӑнасчӗ. Ки- 
лӗш тересчӗ йаланах...

Хӑйӗн савнӑ ашшӗне асӑнса нлчӗМ акщм.—Вӗсем 
Сӑкӑт чӑвашӗие: пӗрле еалтакра пурӑннӑ та, вара 
мӗн вилечченех хурӑнташлӑн ҫывӑхланса иртерчӗҫ. 
Ех, калаҫаччӗ^ӗ тӗл пулсан; аккупсенче выртнисене 
йе внҫшер сутка ӑҫта ҫитсе пуҫ?г хурассисене пӗл- 
месӗр хыпаланса утннсене... мӗн кӑна курманши.
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М у х т а н ч ӑ к
„Ҫӗрпӳ районӗнчи Йӗкӗрвар йая- 

«свет гредҫедатӗлӑ пермайах: ыанӑн 
ӗҫ лайӑ X пырат, тесе пурӑннӑ... Унӑн 
сӑыахӗ тӑрах вӑл кслхоза 66 прочӑи 

хутшӑнгарнӑ, тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн унта 
колхсза хресченсене 66 прочӑн мар, 
39 прсчӑн кӑна хутшӑнтарни курӑ- 
нат ‘.

(В. Н. Токсин й. Обком пленумӗ- 
пе Тӗлӗҫтӑвком ҫеҫҫинче тунӑ доклад- 
ран)

С у П ӑ 1Ь т и
А. Тагайӑв укерчӗкӗ.

Ырӑ пат илтмешкӗн хӑш ҫынна ансат. 
Челхн кӑна ун пултӑр йӑлпӑлтак...
Вӑл ырлӑх ордӗпне ҫакасшӑн хыпӑнаГ 
Чглхе тымаррине лӑка-лӑках;
'— Пнре хуса ҫитме хал ҫитес ҫук, 
Ника.мӑн та ҫак ӗҫлӗ ҫӗршывра.
Нпир вӑрҫса нлми пӗр ордӗн ҫук, 
Ҫнтӗнӳсем веҫех ак алӑрз!..
Ҫапла, тӗнче маччн ҫине ухсах 
Ҫук процента тӑкса вӑл мухтанаГ.

1
Анчах кайраи,
Пирӗи паттӑрӑн суйа чӗлхн ҫӗрсе 
Т(смеле мар шӑрш персенех,
Персе антарчӗҫӗ ӑна намӑс ҫӗре 
Ахӑлтатса кулса, шӑла йӗре-йӗрех!..
Ҫав намӑс лачакин тыткӑнӗнчен 
Тек-тек тухса выд,аныӗ ун чӗлхи.
Пит намӑс пуҫлӑха колхоз ҫыннисенчен, 
Пнт намӑс хал) ӑна ҫӗршыв паттӑрсенчен.
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