
Й8тйм тйнчари нролетарисам, веряешйр! 
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Вӑрмар районӗнче иалаа аы раив  
херарӑмсем, упӑшкисеие пӑхмасӑрах 
колхоаа кӗреҫҫӗ („Кр. Чувашжя").
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Колхоза кӗме йӑхӑртӑм-йӑхӑртӑм кӑҫал упӑшкана,—кӗмерӗ. Каганович тӑрӑхласа каланӑ 
ек, пирӗн упӑшкасем хушшинче еҫлессине вӑйлатмала пулаФ,



Процент чӗлхи ҫинчен
Пӗчӗк чухне, йалти ш култа лӗреннӗ чух, епӗ 

процент тенӗ сӑмаха илтнӗ кӑна. Ӑна шутласа кӑ- 
ларма пӗлмен. Процент теви маншӑн пулсан сӑмса 
ҫинечалӑш  лартса йанӑ куҫлӑх ҫеҫ пулнӑ. Кайарах, 
иккӗмӗш сыпӑк шкула кӗрсен, процент пек йуратнӑ 
йдпала та пулман, математикӑна начар пӗлнӗ пу- 
лин те процент тенине питӗ аван пӗлеттӗм, про- 
цент техникине питӗ аванҫавӑрса илнӗччӗ. Кам та 
пулин мӗн те пулин ыйтсассӑн, епӗ йаланах про- 
цент чӗлхипе ответ параттӑм. Астӑватӑп: вырӑс 
литературине вӗрентекен учитлӗ мана йӗрре Пуш- 
кинӑн „Евгений Онегин“ поеми ҫинчен ыйтсан, 
епӗ ӑна ҫапла ответ патӑм:

— Татйанӑ Онегина 100 проценчӗпех йуратнӑ, 
анчах Онетин Татйанӑна 0%  ҫеҫ йуратнӑ, ҫавӑнпа 
та Онегин Од)Гӑна _100% йуратакан Ленскийе вӗ- 
лернӗ те Од>гӑ ӗмӗтне 99 процентлӑх татнӑ, терӗм.

Учитлӗ мана:—ухыах есӗ, тесессӗн, епӗ аптра- 
нипе: миҫе процентлӑ? тесе ҫеҫ калама пултар- 
тӑм.

— Ҫӗр проценчӗпех, терӗ вӑл мана хирӗҫ.
Процент тени аташтарчӗ мана. Кило ҫӑкӑр ҫи-

сен, 100% тӑрантӑм, теттӗмепӗ. 9 сехет ҫывӑрсан, 
75% ҫывӑрса тӑранни пулаччӗ. Манӑн ӗҫкунӗ кӗ- 
некинче халӗ те 0,5; 0,3; 0,11—тенӗ чыхвӑрсем 
нумай. Вӗсем те ҫак процент тени патне ҫывхарса 
пыраҫҫӗ. Иурататӑп епӗ ҫав проценг чӗлхине, 
йака чӗлхе вӑл, аван чӗлхе; тепӗр чухне процент- 
пр шутласа калатӑн та, ӑслӑ ҫын шутне хума пул- 
тараҫҫӗ. Ахад>рен мар мана Процент Ваҫли тесе' 
чӗнеҫҫӗ йалта. Апла каласан пурте пӗлеҫҫӗ мана.

Ҫак кунсенче Иӗпреҫ районӗнче тухакан „Кол- 
воз пурнӑҫӗ* текен хаҫатӑн 12-мӗш номӗрне, ?мар-

11-мӗшӗиче тухнӑ) вуласа пӑхрӑм та калама 
ҫук хепӗртерӗм. Епӗ пӗччен мар мӗн! Пур мӗн 
ман пеккисем татах та! Мӑнран та чаплӑрах ҫап- 
тараҫҫӗ проценг чӗлхипе. Вуласа пӑхӑр-ха хӑвӑ- 
рах акӑ:

Вӑрман планне ерыва!^ тӑвакан- 
сене намӑс

(Процвитпа кӑтартни)

Ш ӑртан й-канашӗ 13 13
„Заря“ 5 00

„Комбайн“ ним те тумаст
„Молния“ 20 15

Епеҫ й-канашӗ 5 7
,Калинин“ 17 ' 15

Ентрел й-канашӗ 6 7
Ҫӗнӗ Чураш й.-к. 70 4,5

„Кр. Партиз.“ 2' 2
.У дариик“ 10 20

Иӗпреҫ й-канашӗ 8 8
„Сталин* 00 28

,О рел* _ 20
Савка й-канашӗ _ 6

Хирти Йавӑш й.-к. 18 18
Чурачӑк й.-канашӗ 7 5

„Светлый путь“ нимтетуман
Хурамал й-канашӗ 20 15
Чӑрӑшкасси й.-к. 00 10

Хирти М ӑрат й.-к. 
Хырхӗри й-канашӗ 
Ирҫе-Ҫармӑс й.-к. 
Ш урут й-канашӗ 
Чӑваш-Ҫармӑс й.-к. 
Пӑлапуҫ Нурӑс й.-к. 

,Нр. Кустарь* _ 
,К р . Ч уваш ия“ 

Анат Тимӗрчкас й-к. 
Тури Клешкасси й.-к. 

„И скра“ 
„Кустар“

нимтетуман 
14 2
— 5
00 6
нимтетуман
— 16
5 13
2 70

— 3
нимте туман

Технич. директвр Ар. Удачи) 
Вӑт йепле валеҫсе панӑ намӑса—процент тӑ{ 

Ҫӗнӗ-Чураш йалканашне 70% намӑс панӑ (чи 
чар ӗҫлекеннисем пулӗ ӗнтӗ ку Ҫӗне-Чурашсе 
ҫав вӑхӑтрах хӑшне-пӗрне нимӗн чухлӗ те на 
туман—0% панӑГкусеннамӑсӗ ҫук пулӗтетӗп еп 
Пӗлесчӗ, йепле валеҫсе панӑ-ши „Колхоз пурнӑ 
ҫак намӑс тенине.

Хама-хам проценг ҫинчен иӗлекен ҫын тесе ш 
ланипе манӑн тата тепӗр пӗчӗк ыйту пур;

Хаҫат редактӑрӗн И. К. Корнилӑвӑн хӑйӗн 
мӑс миҫе процент-ши? Хам тӗлӗн ҫавна шутл 
кӑлараймӑстӑп.

Процент Ва|

„Капкӑн“ отвечӗ: Хаҫат радактӑрӗн хӑйӗн нв: 
ҫук пулмала. Пулнӑ пулсзн чыхварӗ пулӗчӗ...

Лӑрмасенчи хӗрсь е
Кӗркуннехи сив ҫдмӑр 
Ҫи тумтира йӗпетет. 
Йалта колхоз ҫитӗнни 
Кулаксене пӗтерет.

Ват хурчӑка вилнишӗн, 
Чӗкеҫ кайӑк хӗпӗртет. 
Кулак пӗтсе пынишӗн 
Мӗн пур ӗҫ ҫын хӗпӗртет.

Хӑрӑк турат хуҫӑлат 
Кайӑк пырса ларнӑран.
Усал кулак пӑчланат 
Колхоз ӗҫӗ ӑннӑран.
Еп шур тутДр йуратап 
Лӑпӑс ҫӳҫ» пурришӗн.
Еп совета йуратап 
Пире ырлӑх кӳнишӗн.
Хурлӑхан йӑаӑҫ ан хумхан 
Вӗри-вӗрми сив ҫилшӗн.
Чухӑн, есӗ ан ку.д^ан 
Кулак суйса йӗнишӗн.
Ирхи сывлӑм пит аван 
Ка.Душ пнтне ҫутатат,
Совет саккун пит аван 
Пирн пурнӑҫа ҫутатат.
Ш ӑрчӑк кайӑк ӑҫта йурлат,
Сар вӗрене тӑрӗнче.
Пирӗн пурнӑҫ ӑҫта ӑнат
Хастар колхоз ӗҫӗнче. Машшановӑ Татй
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Н у м а й  к ӗ т н ӗ  х ӑ н а Г. Енгвр ӳкерч8кӗ.

Кошноруйри (Канаш районв) 
„Прожектӑр" колхоз фермине 
комсомолӗссемпе зоотехнӗксем 
хутран-ситрен хӑна пек ҫеҫ 
пырса пШ ҫҫӗ.

Сысна: О-о-о, страҫтӗ! Миҫе ҫул, миҫе хӗл,.. Есӗ килсе пӑхасса кӗтсе вилес патне ҫнтрӗмӗр кӑҫал.

Теие кӳрентереҫсӗ-ҫне
Кооператив членӗсен пухувӗ.
Халӑ.'  ̂хушшинче питех калаҫма йуратсах кай- 
ш Уртеми ХӗлӗРе сӑмах илчӗ.
-_Манӑн Микойан йулташӑн партин 17-мӗш 
?сӗнче каланине аса илтерес килет сире, граж- 
асем,—тет хаҫат тавраш вулама йуратаканскер 
;ат чӗлхипе.—Вӑл унта пирӗн суту-илӳве кул)- 
элӑ ҫулпа йӑмала, тавар илекенсемпе кӑмӑллӑн 
лаҫса кӑмӑллӑн ӑсатса йамала, тенӗ. Мӗн ку- 
тпӑр-ха епӗр хамӑрӑн кооператив лавкинче? 
шкашчик кирек хӑҫан . та тавар илекенсемпе 
[рккесле калаҫат. Кирек хӑҫан та хӑтӑрса тӑкат, 
тлаҫат, ҫийӗнчен тата хӗрарӑмсем хушшинче 
лама вӑтанмала сӑмахсемпе ҫаптарса вӑрҫса 
<ат.
-  Тӗрӗс!—терӗҫ ытти 
лнӑ пекех пӗр харӑс.
-  Жалӑбӑ парса та пӑхрӑмӑр правленийе. Прав- 
■ти итлемест. Ирӗксӗрех ку ыйтӑва ҫак мӑн 
'хха кӑларса тӑратма тиврӗ.
-  Намӑс!
-  Тусме ҫук!
-  Чарусӑра чарас пулаЕ
Пуху предҫедатӗлӗ чышкипе сӗтел ҫине ҫапса 
'Шкӑрса тӑкрӗ хагӑха; \

ама

членсем пӗр шухӑшлӑ

— Ан шавлӑр! Хӑй ӗҫӗ ҫииуен ӑнлантарса 
Иванов йулташ сӑмах н<:ет. Кала.

— Ех, йулташсем,''йулташсем! Епӗ членсемпе 
йӗркелӗн калаҫм'астӑп-и?Епӗ-ш йулташсем (вӑл хӑиие 
кӑкӑрӗнчен ҫапат). Хамӑн уйӑхри шалупа тупӑ тӑ- 
ватӑп, епӗ членсемпе хам арӑмпа калаҫнинчен те 
лайӑхрах калаҫатӑп. Да. Епӗ. вӗсеие, тен, лайӑх 
мар сӑмахсемпе вӑрҫатӑп. Анчах хӑшне те пулин 
епӗ пӳрнепе тепулин тӗртӗнсе пӑхни?Хӑҫан та пул- 
сан вӗсенчен епӗ пӗ{ше те пулин чышкӑпа йе пукан 
илсе ҫапнӑ-и? Ҫук, ҫӳк, ҫук. Пин хутҫук. Никам та 
ҫавӑ пулнӑтесе калама пул.тараймаст. Ҫав хушӑрах 
епӗ хамӑн чӳнтвн савцӑ арӑма шестидневкӑра виҫӗ 
хутчен, ҫйтменне тата в ы х о Де о й  кунсенче те хӗне- 
тӗп— есӗр мана тӳрккестесе вӑрҫатӑр. Намӑс. Намӑс 
ҫапла калама. Епӗ членсемпе,—хӑйулӑнах калӑтӑп ,— 
хамӑн тӑван арӑмпа калаҫнинчен те кӑмӑлӑнтара- 
хӑн калаҫатӑп. Хытӑрах, каласан, ачам-пӑчамсеы 
те членсемпе калаҫнӑ чухнехи к^мӑлӑма курай- 
маҫҫӗ манран...

Вӑл шанаӑксӑрӑн аллипе сулче те, вӗри куҫҫул- 
сем кӑларсах макӑрса йачӗ:

— Кӳрентерсе хутӑр мана, есӗр ҫав тери кӳрен- 
терсе лартрӑр.-Ох!

М.

3



^ргей Йглавин.

6/ УаСеХ(
/

Хӑш-пӗр колхозсеиче кӗсресем "1ыха , туманни- 
шӗм питӗ тарӑхаҫҫӗ.

— Ҫук, ^ыха туса памаҫҫӗ, йавӑлсеы!—аллисене 
' саркал^ҫӗ аптраса лаша пӑхакансем.—Беда! Ап-

<трвл. „Йуманай* колхозра кӑҫал пӗр тыха та ҫук. 
Кирлӗ вӑхӑтра кӗсресене „чуптарман“, халӗ пуҫӗ- 
с*не хыҫаҫҫӗ.

—\П ур  кӗсре те хӗсӗр. Тӗлӗнмеле. Ьсӗ мӗнле 
шутлан, Иванпичче?

0 Иваи пичче хӑмӑр сухалне сӑтӑркелат, вӑл та 
ҫиленнӗ пайан.

— Каларӑм сире кӗсресене чуптармала тесе, 
есӗр пӗрмай ырана хӑвартӑр. Вӑт халӗ сире...

— Иӑнӑшрӑмӑр, вӑхӑтра астӑваймарӑмӑр,—тет 
предҫед^^тӗл.— Пӗр 5—6 тыха туйанмала пулат 
кӑҫал. Есӗ мӗнле шутлатӑн? ,

— Мӗн шутламали халӗ ӗнтӗ!..
Пӗр сӑмахпа каласан „Йуманай" колхозра кӗс- 

ресем ■Ӳыха туса паманнипе аптранӑ.' Ҫав районтах 
Уйкас кблхозра тепӗр „инкек“ сиксе тухнӑ, кӗс- 
ресем нииле плансӑрах... тыха туса параҫҫӗ. '̂ыха 
тӑваҫҫӗ те, хӑмлани ҫинчен никама та каламаҫҫӗ. 
Каламаҫҫӗ _те каламаҫҫӗ. Пырса туп вара, хӑшӗ 
хӑмланӑ, хӑшӗ хӑмламан. Тыхисем те тата ҫурал- • 
сан ним шарламасӑр выртма йуратаҫҫӗ.

Пӗр ирхине ҫапла колхоз лашисене пӑхаканни, 
К01ьух тейӗпӗр, лаша кӳлме тухсан, витере тыха 
выртиине кураф. Ҫамрӑкскер те тӑрасшӑн, те чӗчӗ 
ӗмесшӗн, кам пӗлет, анчах вӑйсӑррипе ҫавӑнтах 
йӑванса .сайат.

— Аха,—тет коч>ух хӑравипе,~аха, тата тепри 
хӑыланӑ.

Ним тума аптӑраса ко^ух тыха йӗри-тавра ҫа- 
вӑрӑнкалаФ.

— Ҫамки ҫинче ҫӑлтӑр пур. Та-а-ак! Хӑш кӗсре 
хӑмланӑ-ши? р —пӳрнипе тӗллет вӑл ҫамкяне (ты- 
ханне мар, хӑйӗнне).—Хушка пуҫлӑ кӗсре ҫук пу- 
лас пирӗн. Ҫук, конешнӑ. Хӑшӗ хӑмланӑ-ши. Е?

Ко^ьух пирӗн тӑрасшӑн тапаланса выртакан '̂ыха 
умне пырса лара -̂.

— Кам хырӑмӗнчен тутрӑн, вҫутки, есӗ, кала-ха 
мана ҫавна!—ыйту пара'!' вӑл ҫӑлтӑр пуҫлӑ ҫуралнӑ 
^ыхана,—Хӑшӗ хӑмларӗ. Каласа пар есӗ мана.

Тыха нимӗн те чӗнмест.
КоЦ)ух ним тума аптраса предҫедатӗл патие 

чупа^.

Уйкас колхозӗвче (Вӑрнар районӗ) 
тыхасене хӑмламан кӗсресем ҫумнех 
вӗренпе кӑкарса хураҫҫӗ*.

(Колхозннк-ударниксен ра- 
йонти сҫоТӗнче ветврач -  1 ара- 

ҫов калаиинчен).

— Татах тепӗр кӗсре хӑмланӑ,—тет вӑл 
ҫинчи тарне ҫаннипе шӑлса,—беда ку кӗсре( 
кашни ернере хӑмласа параҫҫӗ. Ну пыратӑн- 
Епӗ сака чӗнме килтӗм.

Предҫедатӗлӗн ытти ӗҫсем нумай, вӑл йерф 
пур ыйтӳпа та ун патне чупса пыраҫҫӗ. Ҫа 
хӑш чухне ҫилӗ те килет унӑн.

— Ниушлӗ хӑшӗ хӑмланине пӗлме ҫук?—I 
вӑл пуҫне уснӑ кон>ухран.

—  Аҫтан муртан пӗлен ӑна!—саркалат алл 
коН)ух_—Пӗлме питӗ йӑвӑр.

Иӑлӑна-йӑлӑна предҫедатӗле илсе кайат  ̂
Ҫул ҫинче вӗсем зооминимум ҫинчен, вӗревӳ в 
ҫинчен, тыга колхозз усӑ пани ҫинчен ка 
пыраҫҫӗ.

— Факт, вӗсем уҫӑ параҫҫӗ, анчах,—тет ко  ̂
анча,{ пӗр инкек пӗтерет, хӑшӗ... каласа пӗт( 
мерӗ, витене пырса кӗчӗҫ.

Лашасем хӑшӗ^ураки ҫитессе аса илсе I 
сене усса тӑраҫҫӗ, хӑшӗсем час ҫула пулат, г 
йешӗл курӑк ҫийетпӗр тесе пуҫӗсене ҫӗклесе 
раҫҫӗ.

— Хӑшӗ ҫаксенчен хӑмланӑ?—ыйтат кон>ух 
тине алран алла куҫарса.

— Еп ветеринар мар, есӗ пӗлмеле.
— Еп ветенари мӗн! Есӗ вӗреннӗ ҫын ҫапах 1 

тет вӑл предҫедатӗле хирӗҫ.—Ман щутпа,—х) 
хура^ вӑл чӗлӗмне кутӑн хыпса,—тфу1 Ман ш 
ҫав пуҫне усса тӑраканни хӑи.чанӑ пулмала.

— Ма пуҫне усса тӑраканни?
! — Мӗншӗн тесен вӑл тыха туса ывӑннӑ, вӑ(

кайнӑ та ҫавӑнпа пуҫне уснӑ. '1‘ыха ҫумне тя.тхег 
кӑкарса хурас пулат ӑна,—канаш пара̂ Р вӑл п 
ҫедатӗлв.

— Кӑкарса пӑх-ха еппин. Курзпӑр.
Ҫураки ҫинчен шухӑшласа тӑракан ним айӑг

кӗсрене тыха ҫумне кӑкараҫҫӗ, анчах вӑл ты> 
хӑй патве йахӑна та*йамаст, шӑмарат, ҫы{ 
тӑрӑшат, тулхӑраЕ

— Ма ӗмӗртместӗн хӑв тыхуна, шуйтан ҫӑпм 
кӑшкӑраша!" ко^ух нӑхтине ҫавӑркаласа.

„Шуйтан ҫӑпали" чуӳ- ҫеҫ тапса.йамаст К0)Ь
— Чипер, йӗркелӗ хӑтлав есӗ, пӳтсӗрске] 

ҫаннинчен пырса туртат зна предҫедатӗл.с-Т> 
йарӗ хӑна. Кай унтаи, тунката, кай пӗр хӗр"'



-  Тпруҫ, тпҫуҫ, трр! Тпуҫҫ! Трр теиӗ! Кайтар- 
шӑн ху вырана. Аы йӑлӑнтар. 
ща салтса йараҫҫӗ те татах хӑмланӑ кӗсре шы- 
>а тытӑнаҫҫӗ.

14= Тыхана х&мламан кӗсре ҫумне кӑкараҫҫӗ.

Стой1—тет К0 Ч)УХ ҫамкине ҫапса.— Пӗлтӗм 
:. Авӑ унта 1ҫӗрен кӗсре пу^ҫне ҫӗклесе тӑрат, 
каласан та ҫав хӑмланӑ... Тыха тунипе савӑннӑ 
уҫне ҫӗ^ленӗ. Нуккӑ, , Машкӑ“—айтагха ху 
1 патне. Тыха тумапӗлетӗн, чӗчӗ ӗмӗртме пӗл- 
ӗн,—йатлаҫат вӑл лашипе.-~-Айта-ха ҫуттала. 
4! Ан ҫырткала!
!иӗ кӑна тыха патне вӗренпе кӑкарса хураҫҫӗ.

пӗрре тыха ҫине пӑхса шӑмарат, тепре 
/ха ӑса кӗртесшӗн пулса ҫӗлӗкне кышлат. 
Манпа алхасма чарӑн-ха есӗ, тыхуна асту. Ну! 

рен кӗсре кӗҫенсе йарат, шыв ӗҫесси килет

хыҫат квН)ух.Кунӑн та мар пулас,—ӗнсине 
I ши?
а салтса йараҫҫӗ те, татах пысӑк шухӑш ҫа- 

илет вӗсен пуҫне*- Лашасем урисемпе кӑн- 
иттарма тытӑнаҫҫӗ.
'Тимӗркӑвакне тытса тух-ха, ҫавӑ пӗтӗ ҫӳ- 
№ пулмала,—тет предҫедатӗл. /

Тимӗркӑвак та тыхана йышӑнмаст, ҫӳренни те 
йышӑнмаст.

— Тыхин уринче мӗнле те пулин палли ҫук-ши? 
Е1—шухӑшлаҫҫӗ предҫедатӗлпе ко^ух.

Тыха патне пыраҫҫӗ те урисене тӗрӗслеме пуҫ- 
лаҫҫӗ. Тыхан тӑватӑ ура, икӗ хӑлха, икӗ куҫ, пӗр 
пуҫ, конешнӑ.

Ҫав вӑхӑтра тыха ура ҫине тӑрат, тӗсӗ кӗрен, 
хӳри хура.

— Выд)ӑх тухтӑрне чӗнтерес пулат,—тет ко^ух,-— 
вӑл ӑста вӗреннӗ ҫын, тупса парайиӗ-ши? „Тн- 
мӗркӑвака кӳлсе кайас, йе нашто лучшӗ, кӗрея- 
нипе кайас, вӑл авантарах чу...—каласа пӗтерей- 
мерӗ ко^ух хӑй сӑмахне, кӗтесре утӑ хышласа 
тӑракан хура кӗсре ҫутӑ ҫӗреле тухрӗ те К01ьуха 
пуҫӗпе тӗртсе йарса тыха патне пырса тӑчӗ.

— Ес мӗн шырама тухрӑн тата кунта?—нӑхтипе 
лаша пуҫӗнчен ҫапса кӑшкӑрса Йачӗ коц̂ ух.̂ —Марш 
вырӑнна.

янчах хура кӗсре кутне ҫавӑрса чут ҫеҫ тапса 
сиопӗтмерӗ.

Тыха черчен кускаласа амӑшӗ патне пыра^ те, 
чӗчӗ ӗмме пуҫлат. Амӑшӗ унӑн ҫӗрӗпе апат ҫи- 
менскер, пӗр кӗтессе кайса тӑнӑ пулнӑ, йулашки 
хытӑ утӑ хышланӑ.

— Ват чорт! Чут ҫеҫ тапса йараччӗ,—тет ко^^ух 
ӗнсине хыҫкаласа,

— Кӑшт ҫаклатнӑ пулсан та, вырӑнлӑ пулаччӗ,-^- 
йӗкӗлтерӗ ӑна предҫедатӗл.—Ху ко%ух тесе мух- 
танатӑн, ху хӑш кӗсре пӗтӗ ҫӳренине встумастӑн, 
хӑш кӗсре хӑмланине пӗлместӗн. Ех, тн-ы*ы! '̂фу! 
Сана.

— Есӗ хута пӗлимарӑн-иҫ!—куҫие хӗсквлет вӑл 
аптранӑ йенне.

Мӗн каласа йатлаиала ӗатӗ уи в«к кв%уха.
Предҫедатӗл аллинв сула г̂ те аравленине вас* 

каса утат.
■— Ниушлӗ йалтаӳссе.ҫамрӑкрааиах хресченӗҫӗ- 

пе пурӑнса, пӗтӗ лашапахӗсӗр кӗсренеуйӑрма ҫук, 
неушлӗ пӗлме нумай вӗренни кирлӗ?—утнӑ май 
шухӑшласа пырат вӑл.

Ниушлӗ лайӑхрах К01%ух тупма ҫук колхозра. 
Тӑнлӑ-пуҫлӑ коЦ)ух.—Ыйту паратпӑр епӗр прав- 
ленийе. Ниушлӗ хаф ҫвҫ ҫуралнӑ ^гыхасем иек 
нимӗн те пӗлмвстӗр, нимӑне те вӗреҫесшӗн мар 
есӗр.
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^исем ҫунаҫ хӗрӳ штурӑмра 
гсвн—врех Черки умра. 

Ҫынсем ӗҫр^ хавас тупаҫ, 
Вӗсем—ерех ӗҫсе супаҫ. 

|'мӑш сассисене чӑсса 
*'рл«ҫ хӑйсем сурса, хӑсса.

ШКУЛТА
Уйвйс Йуятвпари (В ары р райояе) 
,Ҫ4нӗ пурнӑҫ* колхо» ҫуравяне 
хатӗр мар, тата уяӑн 1000 п&та, йа- 
-хӑн ҫерулыи ҫӗрсв кайнӑ. Кблхоз 
правлеиинче ӗҫлеквнсем ҫнтменлӗх- 
семшӗн ревкомиҫҫи иире ав айӑп- 
латӑр тесе, ревкомиҫҫя члвнӗсемпе 
пвр каҫ ҫӗрвпех ӗҫрӗҫ.

Туҫ* Мӑратри (Вӑрмр р,) Освввнл- 
Х1 М йач«акк ӗҫлеквм. Ҫвкрвтарӗ
Воробйов.

Учитӑл (вӗренекене):—Петров, пӗлетӗн-и есӗ мӗя- 
ле йатлӑ тискер кайӑк шӑтӑка кӗрет те хӑлӗпвк 
ним вӑранмасӑр ҫывӑрса иртервт, 

вӑрвпвквн:— Пӑлетӗи... упа... тӑта пирӗя Туҫи Мӑ- 
ратри Осоавиахим йачейкц.

Аввнкай.

Уйӑп Мишшн.



Пӗр шкулти пар урок исюрийӗ
Март уйӑхӗ 4 кун кайала анчах нуҫланнӑ. Хӗт 

сиввисем 'иртмен-ха, ирпеткаҫпа аванах етем пит- 
куҫӗсене чӗпӗтеҫҫӗ. Ҫав майпа та ирпе ш кула 
кайакан ачасем килӗсенчен тухса шкула ҫдтичче- 
нех питӗ васкаса чупаҫҫӗ. Акӑ 8 сехет тӗлне Вӑр- 
мӑн Хӗрри шкулне 1-мӗш группӑра вӗренекенсем 
пухӑнса та ҫитрӗҫ. Сакӑр сехет иргрӗ, анчах учит- 
лӗ киличчен тата тепӗр сехете йахӑн кӗтм елей ӗр - 
кене пӑхӑнӑс пулсан.

- Унччен мӗн тунӑ тетӗр-ха есӗр ҫак ачасене?
Акӑ пӗр ачине йур ҫине тӗпне хунӑ та ун ҫине 

8—9 ача улӑхса выртнӑ.
Хӑйсем: Нӑрваш  куп-и-и!
Хӑшӗсем: Чӳк-Ҫырми куп-и-и!
Теприсем: Тӑвай куп-и-и!—тесе ҫинҫе сассисем- 

пе ҫухӑрса ирхи сывлӑша йантратаҫҫӗ.
Акӑ тепӗр ачине тӑваттӑн икӗ уринчен, икӗ ал- 

линчен йарса илнӗ те: „Ой и-шо-о-о!.. Ой давай, 
ой ишо-о-о оп!“—тесе купарчипе пӗрене ҫумне 
ҫатлаттараҫҫӗ.

Ачасем класра та ӗҫсӗрех йе ахалех лармаҫҫӗ 
иккешДТурте „утренняя заряд ка“ тӑваҫҫӗ кӑсем 
темелӗ. Мӗншӗн тесен унтӑ ачасем партӑсем тӑрӑх 
пӗрне-пӗри тутӑр татӑкӗсемпе ислетсе ҫӳремеле 
выд>аҫҫӗ.

Вӗсем тӗпӗртетнине чӑтаймасӑр шкул ҫурчӗ ку 
йалтан тепӗр шкул ҫук йала тухса тарассӑн ту- 
йӑнат. Класра ҫуллахи тӗтре йевӗрлӗ тусан йД- 
вӑнса тӑрат...

Тен шкул ҫаврӑнса та лараччӗ-и тепӗр май, ан- 
чах 9 сехет иртнн 45 мднут ҫитсен учитлӗ ҫитсе 
ӗлкӗрчӗ. ^

Урок пуҫланчӗ. Учитлӗ ачасене доска патне кӑ- 
ларса задачсем шутлаттарат.

Вӑл Викторов йатлӑ ачана доска пдтӗнче задач 
шутланӑ хушӑра та, ытти вӗренекенсемпешутланӑ

вӑхӑтра та клас Шелвпин „Ҫӗрпӳ пасарӗ" 
шавласа тӑрат. Унта мӗн-мӗн тунине кала 
пӗлтерес ҫук.

Акӑ хыҫалти партӑри пӗр ачи аллисене бин 
форми тунӑ та хӗвеле хирӗҫ пӑхса: Ваҫҫа, ес 
кӑн пек хӗвеле пӑхайратӑн-и?—тет. Тепри,и 
умӗнче хӑйӗн пӗчик аллисемпе парттӑна сӑт 
кӑшкӑрса савӑнса лзрат. Тата маларах пар- 
икӗ хӗрача аллисемие ҫапӑҫса илчӗҫ. Акӑ н 
парттӑри ҫил-тӑвӑл улӑм витнӗ пӳрт ҫине хӑ: 
ласа хунӑ пек пӗр хӗрачан тутӑр хӗрине ҫ) 
тавӑрса хунӑ та ахӑрса лараҫҫӗ. Унччен те 
мин, кӗтмен ҫӗртенех парттӑран парттӑна пӗ| 
лӗке ывӑтма пуҫларӗҫ. Ҫӗлӗк ниҫта кайса к( 
мест. Унӑн тӑпӑлса тухасси ҫеҫ йулнӑ пулн 
татах:

— Кунта пар, кунта!—кӑшкӑрат пӗри ме> 
8ыл>анӑ чухнехи пӗк алЛисене майласа. У< 
кӑсем ҫинеҫаврӑнса пӑхма манкӑ.

Вӑл пӗрехмай доска умӗнче задач шуглатт,
— Пӗре ҫумне иӗре хушсан миҫе пулат?—ь 

учитӗл доска ҫумӗнчи ачаран хӑйӗн тӑрмал 
пуҫне хыҫкаласа.

Ача пӗлмест.
— Ну кам пӗлет миҫе пулат?—ыйтрӗ ытти 

сенчен..
Ачасем вӑтӑр улттӑн пӗр харӑс—иккӗ!—т 

сӑвзй ҫапакансем „Ой ишо рас“ тенӗ майлӑ.
Ҫакӑн пек хытланкаласах 60, мйнут иртрӗ. I 

та пӗтрӗ. Ҫапла вара талӑкӑн 24-ран пӗр 
математик урокӗпе иртрӗ,
' Учитӗлӗн вӑхӑт ҫук тет ачасене йӗркелӗ вӗ] 

ме. Вӑхӑт пулсан вӑл хӑйӗ те. вӗсемпе пӗрле 
Л)амала, тет.

Й. Д. Шакр(

_— Краву-ул! мана комсомол йачейки ҫыруҫӗ 
тӑвасш ӑн.. Ей-й-й, туррӑн таса ывӑлӗ, иссус 
христос, е-е-ей-й, Михаил Архангел!.. Ҫӳлти пат- 
шалӑхран анса, хӑвӑн чаплӑ, вутлӑ хӗҫӳпе, мана 
йачейкӑ ҫыруҫи тума тӑрӑшакан ҫынСене айак- 
кала сирех... Ей-й, виҫӗ ипостаҫлӑ турӑ, итле- 
семчӗ мана!..

— Чӑпсам ухмах.М ӗн турӑ йктне асӑнатӑн? Ком- 
сомол мари, ҫак есӗ? Комсомол турӑ йатне асӑ- 
нат-и?...

— Турӑ йатне асӑнмасӑр кам йатне асӑнас ма- 
нӑн? Турӑ йатне асэнма тивӗҫлӗ ҫын мар-им епӗ? 
Мана ӗлӗк, туррӑн таса шывӗнче тӗне кӳртмеп-км? 
Мана тӗне кӗртнӗ вӗт! Турӑ хушнипе кӗртнӗ...

— Пӑрах-ха турӑ ҫинчен калаҫма. Епӗр сана йа- 
чейкӑ ҫыруҫи тӑвас тетпӗр, а есӗ турӑ ҫинчен 
супӑл)тететӗн. Намӑс мари?

— Ҫук> ҫук, комсомол йачейкин ҫыруҫи пул- 
мастӑп тенӗ сире...

— Комсомолӑн ӗҫрен хӑрӑса тӑмала-и? Отказат 
тумала-и? Комсомолӑн мӗн хушнӑ... парти мӗн 
хушат— ҫӑвна ӗҫлемеле, а есӗ...

— Пулмастӑп, ӗҫлеместӗп тенӗ сире. Хӑтте 
суда парӑр такки пулмастӑпах. Йачейкӑ ҫыруҫи

Епӗ партире тӑмаи ҫын
пуличчбн 6 уйӑх принуяработӑ ӗҫлетӗп,— 
пулат мана. Ҫитменнине тата епӗ комсомолӗ 
мар,— беспартийный ҫын епӗ... Комсомолтан 
ҫанах тухса ӳкнӗ.

— Кам, мӗн сӑлтавяа кӑларнӑ сана?
— Никам та кӑларман мана. Епӗ хамах, 9 

член укҫи тӳлемерӗм те—комсомолтан шӑн 
тухса та ӳкрӗм.

— Апла еппин ес „беспартийный“ ҫын?
— Ҫапла ҫав епӗ... Епӗ беспартийный ҫын.( 

с-^м те ха.(ь мана „беспартийный ҫын“, тесе 
неҫҫӗ.

'Иачейкӑ ҫыруҫи пулма мар,—комсомолО 
ӗҫ те ҫук манӑн тесе мӗн пур ҫук ҫаи 
еен куҫ умӗнче, пӗтӗм тӗнчери пролетари ум1 
ҫакӑн пек сӑмахсемпе комсомол йатне вара 
Урапа-Кассинчи (Йетӗрне р-нӗ) М. Волкӑв ко 
молӗс, йачейкӑ ҫыруҫи тума тӑрсан.

— Ну, йулташсем, ҫакӑн пек комсомол йатне в 
лакан ҫын комсомол ӗретӗнче тӑма тивӗҫлӗ 
тетри есӗр? Кун пек шӑпӑрлансене комсомол ( 
тӗнчен тасатмала. Хӑй калашле, беспартий 
ҫын пулса тӑтӑр тата.



Мулахай тӑхӑнмашкӑн 
тунӑ пус

Ан шавлӑр-ха!—текенни те пулмарӗ, мӗншӗя 
:сӗн апла калама шавлакансем палӑрмарӗҫ док- 
|д пуҫланнӑранпа вӗҫне ҫитичченех. Доклачӗ 
1ртин 17-мӗш сйесӗй решенисем ҫинчен. Доклад- 

тӑваканни ҫав йалсемех, Унтри Ваҫли, парти 
1Ч6ЙКИ .ҫекретарӗ.
Пуху предҫедатӗлӗ колхозник-комунисг Петӗр 
йзнӗ пӗр 20 ҫула ҫнтнӗ ҫамрӑк йӗкӗт, пит-куҫне 
1лӑхӑн кайри речӗсене курӑнмалах малала тӑсса, 
лнкипе сӗтел ҫине йӗркешӗн шаккаса, хыттӑн 
1лзрӗ витӗмлӗ сасӑпа;
— Ну, йулташсем! Доклада итлесе пӗтертӗмӗр. 
.алала ыйтусем парасси ҫине куҫатпӑр. Камӑн 
йтмалисем пур? Ну!..
Нытӑ тирӗнчен тунӑ мулахай тӑхӑннӑ шатралӑ, 
тлашши пӗчӗк те мар, пысӑк та мар ҫын, ватӑ 
шнеле сулӑннӑскер, шӗвӗр те вӑрӑм сухалне 
йӗнче тӑракан ҫын пуҫӗ ҫине лартса;
— Иван Петрович!—тгрӗ.—Манӑн пӗр йапала 

чнчен ыйтас шухӑшӑм пур.
— Ыйт!—терӗ председатӗлӗ.
— Ӑнлантарса пар-хя, Ваҫли Андрейчӑ! ВыД)ӑх- 

грлӗх ӗрчетесси ҫинчен сйесра чылай каланӑ, 
*рӗн. Ма-ха вӑл пирӗн вы/ьӑх-чӗрлӗх ӗрчеймест? 
Докладчик выд)ӑх-чӗрлӗх ӗрчетес ӗҫе хирӗҫ ку- 

ак хӑйӗн агитацине йани ҫинчен, выд)ӑх чӗрлӗх 
зчетес ӗҫри, вӑл ӗҫе йертсе пыракан оргӑнсен 
'йтменлӗхӗсем ҫинчен С т а л и н йулташ калани- 
?не илсе тӗплӗн ӑнлантарса парат.
; Малтан ыйтаканнин ,ҫӑварӗ ҫӑмӑл" пулнӑ. 
1йту хыҫҫӑн ыйту пама пуҫларӗҫ колхозниксем 
!, уйрӑм хуҫалӑхсем те вӗҫи-хӗрисӗр.
Кашнийех тӗплӗ -втветсем илеҫҫӗ докладчикран. 
Чылай вӑхӑт иртсен, сӳтсе-йавас ӗҫ ҫине куҫса 

ф ат мӑн пуху.
Чи малтан сӑмах калама паҫӑрхи йытӑ тирӗн- 

?н тунӑ ‘мулахайлӑ ҫынна ирӗк параҫҫӗ.
—  Йулташсем!—тет вӑл сухалне аллипе утӳкла-
1.—Мӗнле ха апла кулак агитацине итлесе ҫам- 
ӑк выд)ӑхсене пусакансем пӳлма пултараҫҫӗ-ха 
або^исемпе хресченсем хуши1инче. Кам выд^ӑха 
амрӑклах пусат, ҫав ҫын контр пулса тӑрат ман 
|ухӑшпа. Ун пек хӑтланакансене персе пӑрах- 
ала мӑлала...
Вӑл татах каласшӑнчӗ те, анчах сасартӑк алӑк 

ҫӑлса кайса, пӳлӗме мӑн ҫӗлӗк тӑхӑнса йанӑ 
шӗвӗр сӑмса“ кӗрсе тӑчӗ.
— Атте!—терӗ вӑл сӳтсе-йавма тухнӑ йытӑ ти- 

ӗнчен тунӑ мулахайлӑ ҫынна ҫаннинч^ен тытса.— 
1ӗн есӗ пухусем тӑрӑх сӗтӗрӗнсе ҫӳретӗн. Анне 
зрҫат: апат ҫимеле. Айта! Пайан пуснӑ ҫамрӑк 
ӑру пуҫ-урине пӗҫерсе пачӗ анне!..
Йытӑ тирӗнчен тунӑ мулахайлӑ ҫынӑн сӑнӗ пӗрӗ 

1уралнӑ пек пулчӗ, тепре хӗрлӗ хӑмӑр тӗслӗ 
улса тӑчӗ. Никам ҫине пӑхмасӑр, ҫӗлӗкне икӗ 
ӑлхи ҫине пусса антарса, вӑрвар кайала ҫавӑрӑн- 
3, пулӗ пек сирпӗнсе тухрӗ хайхискер алӑкран, 
змӗскер кнлте пушар тухнӑ пек,
Намӑс пулнӑ ҫынна. Намӑс. Ҫамрӑк выД)ӑхсене 

усакансене пурне те намӑс, намӑс!

Иван Мучи.

„Хуран“ ҫӑпалисем
Ҫӗмӗрлери ача сачӗ 

ачасен ҫӑварне кӗмеле мар 
кашӑксем йанӑ.

В. Фипипӑв ӳкерчӗкӗ.

—  Типӗ кашӑк ҫйвара ҫураф, теяб авалхн 
ҫынеем. Халӗ пирӗн работниксем чйнахах 
та ҫӑвара ҫурмали кашӑксем тупса йанӑ...

С и в ӗ
Сивӗ, сивӗ. Етемсем те шӑнаҫҫӗ, ыттисем те. 

Шупашкар Ц.Р.К. копхозӗн йалхуҫалӑх машинӗ- 
сем шӑнасран шурӑ йурпа витӗнсе выртнӑ. Ма- 
шинсен пайӗсем сивӗрен таҫта кайса пытаннӑ. 
Директӑрӗ те шӑннӑ. Шӑннӑ пирки, лаша тав- 
рашсем, урапасем тӗрӗс марри ҫинчен, тадӑ су- 
ханпа купӑста вӑрри ҫителӗксӗрри ҫинчен шухӑш- 
лаймаст. Директӑра ӑшӑтса ҫуракине тухма бод>- 
шевикла хастарлӑх памала.

Ҫавна пӗлесчӗ
—Хӗрлӗ Чутай районӗнчи „Хресчен“ колхозри 

ко15ухсем лашасене вӑхӑтра апат памаҫҫӗ, вӑхӑт- 
ра шӑвармаҫҫӗ. Апла пулин те коН)Ухсем хӑйсен 
хырӑмӗсене вӑхӑтрах тултарма йуратаҫҫӗ. Хӑйсе- 
не вӑхӑтра кон)ухран кӑларса ҫапнине йуратӗҫ- 
ши вӗсеи, йуратмӗҫ-ши—ҫавна пӗлмеле.



Тавӑрса пӑхсан,
Ҫвиеа Филипчӑн пуҫӗ пӗре, пичӗ—иккӗ. Тен, леш 

вӗреннӗ ҫынсен подаврнӑй текен трубипе пӑхсас- 
сӑи икӗ пйт мар, пичӗк-ултӑ пит хе тупма пулӗ 
унӑнне, тесе шухӑшлатпӑр епӗр научнӑй работник- 
сен ларйокӗнче пайок илме тивӗҫлӗ пулайман 
ҫынсем. Анчах кунта епӗр хамӑрӑн геройӑн-^Ҫе- 
мен Филипчӑн икӗ питне ҫеҫ сӗтел ҫине хурса, 
таса алӑмӑрсемпе хыпаласа.таЬа сӑмса шӑтӑкӗсем- 
пе шӑршласа пӑхас тетпӗр.

Колхоз  канцед,аринче Ҫемен Фнлипчӑ пичӗ пӗр 
. тӗслӗ, илемлӗн йалкӑшат, килӗнче—тепӗр тӗ- 

слӗ.
Колхоз канцед,аринче Ҫемен Филипчӑ хисеплӗ 

ҫынсен кашти ҫине улӑхса ларат: коммунист мар 
пулсан та коммунист пекех калаҫат, счетовод ан- 
чах пулсан р ,  правлени членӗсем пӗкех активист 
хисепӗнче тӑрат. Авӑ, пӑхӑр-ха, мӗнле вӑл прав- 
лени заседанийӗнче вут-хӗм кӑларса тӑракан сӑ- 
махсем калат:

— Пирӗн умра социалисӑмла вбшчӗствӑ тӑвас 
задач тӑрат. Вӑл задача пурнӑҫа кӗртке пире 
Ентри арӑмӗ пек ҫынсем кирлӗ мар. Кунсерен
12-шер чӑпта ҫапат. Чӑпти пит начар тухат— 
брак, Брак тӑвакан кулака усӑ кӳрет...

Пултарат Филипович калаҫма, пултарат. Хачӑ- 
па каснӑ пекех касаЕ

Килӗнче кад,Л)ӑ малд,ӑ утса ҫӳреыӗ май пуҫне 
нӗрре ҫӳлеле ҫӗклет^епре антарат. Чашӑк-тирӗю^ 
не пуҫтаракан_ арӑнӗ патне пырса ҫурӑмӗнчен 
лӑскаса илет:

— Анук! Ма шухӑша карӑв? Йӑрӑр шухӑш пи- 
ре аптратмала мӑр. Пурнӑҫ шӑват малалах. Есӗ 
КОЛХ03 ҫӗвӗҫи, епӗ крлхоз счетовочӗ. Ҫӑптарат- 
пӑр укҫана.

— „Колхоз ҫӗвӗҫи". Пракух арӑмӗсем санӑн 
колхоз ҫӗвӗҫине вӑрҫаҫҫӗ, тет-ха халӑх хушшин- 
че. Иапӑх ҫӗлеме пуҫларӗ, тесе 'калаҫҫӗ тет...

— Ах, Анук! Хитре куҫусемпе сур Пракух арӑ- 
мӗсем ҫиее. Тупӑннӑ ланчашкасем тавар пахалӑ- 
хӗшӗн ҫунакансем. Тфу!..

Пухура Ҫемен Фнлипчӑ пӗрле апатланмали сто- 
ловой уҫасси ҫинчен хӗрулӗ сӑмах ҫапат.

~  „Пӗрле апатланни—социалисӑм ҫулӗ“,—тет 
вӑл хӑлаҫлакса. ,

Килӗнче... вунӑлинейный лампӑ ҫутинче сс- 
тел хушшинче ларнӑ чухне, Ҫемен Филипчӑ сыс- 
ка ашне сыснала чаккаса ҫӑкӑрпа пӗрле ҫӑта-ҫӑта 
йарат те, чӗлхипе ҫуллӑ тута хӗррисене ҫуласа ил- 
се ҫуне каллех ҫӑтса пыршӑтӑкӗ витӗр йарӑнтарат. 
Унтан куҫне йашка ҫинчен илсе Анук ҫине йарса: 

Анук!—тет.—Пит тутлӑ пӗҫернӗ-ҫке есӗ 
пайан. Ҫук. Столовӑйа тем парсан та ҫӳрес ҫук 
епӗ.

— Мӗнле столовӑйа?
— Ара, столовой уҫас—теҫҫӗ. ^ӗлӗя-ҫӑвӗн унта 

ҫимеле тӑвас теҫҫӗ. Такзм ҫурет-ха вӗсен столо- 
войне. Епӗ ес пӗҫернине анчах йуҫататӑп.

Канцед,аринче ӗҫрен пушӑрах вахӑтра, ик ал- 
лине сӗтел ҫине сарҫа хурса, ҫтена хаҫачӗ вад,- 
Д)И статйасем ҫыра г̂. Нумайах пулмасФ пӗр стат- 
йинче Осоавиахим билечӗсене туйанмасӑр йулнӑ 
колхозниксеие хӗртнӗ тимӗрпе пит хытӑ пӗҫерт- 
се илнӗччӗ вӑл. Килӗиче. ӑшӑ пӳртӗнче кӗписене
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йӳле йарса, ӑшӑ витӗнмели ӑшне выртма хап 
ленсе, ҫӑмлӑ кӑкӑрне хыҫа-хыҫа калат арӑмне:

— Охо-хо-хо! Каллех укҫа сӑптӑраҫҫӗ. Осов! 
хим билетне илме вун тенкӗпӗх ҫырӑнтарчӗҫ. Ҫ 
рӑнмасан май ҫук. Сыхлӑх -ӗҫне пулӑшмала, т( 
ҫӗ. Мӗне кирлӗ мана вӑл. Маяӑн Анукпур, ҫик 
Вӑл маншӑн сввет патшалӑхӗнчен те хаклӑр! 
социалисӑмран та пахарах. Кил ха, кӑвак куҫ: 
тӳрӗ сӑмсалӑ, тӑпӑл-тӑпӑл йанахлӑ билетӗм, ч) 
тавам сана чунтан савса.

Канцед,аринче Ҫемен Филипӑч кооператив пр 
кашчӑкне ӳкӗтлесе калат:

— .Вот есӗ кооператив лапкинче кулаксеы 
те калаҫатӑн. Аван мар. Кулака пӗтермеле, ӑ: 
етем хисепӗнчен тӗппипех кӑларса пӑрахмал 
А есӗ виҫӗмкун Сахрун кулака: сире вафд^и су 
мали таварсем килмен халӗ, терӗн. Тӗрӗс, чӑ 
нипе каларӑн, ҫапзх . аван мар.. Кӑмӑлламаст! 
кулакпа калаҫнине. -

Прикашчӑк пичӗ ҫине йӑмӑх хӗрлӗ сӑн ҫапат.
Килӗнче Ҫемен Филнпӑч хуралса, сӑранлаж 

ларнӑ сар кӗрӗклӗ, кӑвакарма пуҫланӑ хура, арка 
чӑклӑ ҫуҫ>1ӗ худ)ӑшне сӑоа курки сӗнсе:

Еҫ-ха, ӗҫ, ырӑ хун,ӑи, тет,—Есӗ кулак; еи 
„ӗҫҫынни“. Ҫапах та виличченех уйӑрӑлас мар 
чӗ пӗр пӗринчен. Сана епӗ хӑватӑм пулсассӑн ко. 
хоз предҫедатӗлӗ пулмах лартӑттӑы та, анчах 
Колхоза пӑтӑрмах тусан та каҫарӑттӑм та... Е 
йӑвантар-ха, турӑ калашлӗ виҫҫӗмӗшне. Кивӗ уйф 
ла турӑм та сӑрине, телейлӑ пултӑр терӗм^ т( 
Темле пулӗ. Пурнӑҫ умне татмала пултӑр. Ӗҫ-х 
тӗппипе. Социалисӑм обйчӗствине курмала з 
пултӑр.

Ҫемен Филипӑч хӑй пӗччен мар. Филипӑчсем- 
йытӑпичӗсем кашни йалтах, кашни колхозрах пур 
Мӗн? Мӗн тетӗр? Ара шыраса пӑхӑр хӑвӑр. Т) 
паттӑр. Суймастӑп.

Иван Мучи.

Вутлуҫҫисем
Ҫуркуннв. Писӗпри (Елӗк районӗ) колхозӑн сыс 

на фермӑ пуҫлӑхӗ Казаков, кӑҫал ҫуркунне пулв 
ҫук, йур та ирӗлес ҫук, тесе шухӑшланӑ пнрке 
пӗр уйӑх хушшинче )8 сысна виллине никам 
шарлаиасӑр уйа кӑларса пӑрахса йурпа витй 
хӑварнӑ. Халӗ ӗнтӗ йурӗ ирӗлчӗ те, сысна ш л т  
сем йур айӗнчен тухса: Казаков пури-и кунта!- 
тесе пӗтӗм халӑха илтӗнмеле кӑшкӑрма пуҫларӗҫ

Ҫйвар. Шупашкар районӗнчи Кочаков потре!) 
коперативӗ пӗр килограм та тырӑ илмен, Тыр! 
илме пӗлмест вӑл, ҫӑвара Карса ларма ҫеҫ пӗлег, 
теҫҫӗ пӗлекен ҫынсем.
• Задачӑ. Грйазӗвкӑри (Шупашкар районӗ) „Со 
циалисӑм* квлхозра пӗрлештернӗ 5 лашана (ыт 
ти тӑхӑр лашине пӗрлештермен) икӗ кон)ух п» 
хат. Пӗлес пулат: колхоз предҫедатӗлӗн пуҫг 
пур-ши, ҫук-ши?

Йнквк. Вӑрнар районӗнчи Йуманай колхозр' 
14 лаша пыйтланса кайнӑ. Лашасене пӑхмасӑр 
кунӗн-ҫӗрӗи хыҫкаланса ларакан когьухсенчӗн йер 
мен-ши?—-тетпср епӗр.



ПАЛЛАМАЛА ТА МАР ТУСА ХУНА

В. Филипов }керчӗкв.
Штанашри (Херлӗ Чутай р.) почтй, уйрӑмӗ хӑй ӗҫвсене нит йриак туса 

пырат. Почгӑра ӗҫлекен Петровпа Каҫҫиров час-часа* ӳсӗр ҫӳреҫҫӗ.

\  .  

/

Пвтров клубри тӗкбр ҫинчвхӑйӗнсӑнне курсан:— Ай-йай,ку каис9мҫ|дӗаса«П|! Елӑрйааӑх ӗрлвннрнчем 
>|асная Чуваи|ия“ хаҫатра яӗра ҫапоа кӑ/»аряӑчч§.Ха,л5 тата сӑнӑиа йури ирвӗр туса ҫтана ха^атна кӳртоа хунӑ.



/ Пӗтерег ку лаша щ т
Кӑнтӑрла иртсен Упрам мучикӗ бригадир лава 

кайма пырса каларӗ.
— Кооператива сутнӑ тырра леҫме Вӑрмара ка- 

йас пулат, Упрам мучи,—терӗ вӑл.
— Кайас, кайас, ӗҫкунӗ пулат. Анчах кам ла- 

шипеле, кам ҫунипеле кайас-ха?...
— Лашине Ҫеменӗнне „О ктабӗре“ кӳл, ҫунине 

Кӗркури патӗнче ил,—хушрӗ бригадир.—Кӗлет 
патне кӳлсе пыр, халех!...

Бригадир пӳртрен тухрӗ. Еҫкунӗ пулассипе 
, хӗаӗртесе, Упрам мучи кӗрӗкне вӑр-вар тӑхӑнчӗ 

те лаш а илме витене вӗҫтерчӗ.
— „О ктабӗре“ парса йар мана?—ыйтрӗ витене 

ҫитсе коН)ухран.
— Ӑна Ҫемен ил^се кайнӑ,—ответлерӗ кон)ух.
Упрам мучи йумахласа тӑмарӗ, витерен тухса

бригадир патнеле утрӗ вӑл.
— „Октабӗре" Ҫемен хӑй илс^ӗ кайнӑ. Камӑн- 

нӗпеле кайас?—ыйтрӗ бригадир патне кӗрсе.
— Уртемӗнпе „Комсомолкӑпа" кай еппин,— 

хушрӗ бригадир.
Каллех витенеле уттарчӗ Упрам мучи. Ватӑ пул- 

сан та хӑвӑрт угат хӑй, тыррине каҫ пулаччен 
тийесе лартмала вӗт, васкас пулат.

Упрам телейӗшӗн, Уртемӗн „Комсомолкӑ* вӑл 
пынӑ чух вйтерех пулчӗ. Упрам мучк ӑна тытса 
сӳсмеш ӗнерчӗкӗсене тӑхӑнтарчӗ, пӗ<ки тилхепи- 
сене илсе, Уртем патне ҫунине кӳлме хавассӑн 
утрӗ.

Уртем киркартийӗнче ҫунана чылайччен шырӑрӗ 
пулин те—тупаймарӗ Упрам. Лашине кӑкарса хӑ- 
варса, пӳрте кӗчӗ вӑл.

— Епӗ лава кайма тесе ҫуна кӳлме кклнӗччӗ 
те, сирӗн ҫунана тупаймарӑм,—терӗ Ургем 
арӑмне.

— Арз, Уртем армана кайнӑ та, ҫунине те ун- 
тах хӑварнӑ,— ответлерӗ Уртем арӑмӗ.

^Пӳртрен хыпалакса тухрӗ Упрам. Лашана ҫа- 
вӑтрӗ те каллех бригадир патнеле утрӗ. Хӑвзрт- 
ланса ҫӳренипеле 'Упрам мучин пӗркеленнӗ пичӗ- 
сем ҫнне пӑрҫа пек тар пӗрчисем пӑрланса шап- 
шурах пулчеҫ. Тарӑхнипеле татах та хӑвӑртраххӑн 
утат Упрам. Бригадира хӑйӗн хапхи патӗнче тӗл 
пулчӗ. ‘

— Уртемӗн ҫуни ҫук, арманта,—тарӑхса каларӗ 
бригадйра.

— Раманӑн килтех пулмӑла, кайса кӳл, часрах. 
Ман правленнне каймала-хз,—тесе бригадир прав- 
лекинеле утрӗ.

Ҫанталӑк тӗтӗмленме пуҫларӗ. Кдҫ тӗтгӗмӗ йӗ- 
рипенех йал ҫинеле килсе уртӑнчӗ. Упрам мучи 
татах та васкарах ҫӳреме пуҫларӗ. Лаши чупмаст-' 
лашийӗ чупас пулсан Упрам та унпала пӗрлечуп- 
мала та.

Раман патне кӗрсенех, лупас анӗнче ҫуна лар- 
нине курчӗ Упрам. Унӑн чӗри тинех лӑпланчӗ. 
Тинех пулчӗ,— терӗ вӑл сасйалах. Ҫӗлӗкне хывса 
тарпала йӗпеннӗ ҫӳҫӗсене хыҫалала шӑлса илчӗ. 
Сухалӗҫинче усӑнса тӑракан пӑрсене сӑптӑрса 
пӑрахрӗ. Хӑвӑрт ҫӳренипеле кӑкӑрне капланнӑ 
сывлӑшне ҫавӑрса йамашкӑн вӑрӑммӑн • сывласа 
илчӗ те:

~  Тинех пулчӗ! Кӳлетӗп ӗ н т ӗ ,-т е р ӗ  сасш
Лашана туртасем хушшине кӗртсе тӑратре. 

туртине ҫӗкленӗччӗ анчах, ак тамаша!... Рг 
ҫунин туртийӗсем сӳсмен пӑйавӗсем патне ҫи 
си пӗр аршӑн пзтнех. М алтанах шухӑшласа и 
мен: Уртемӗн кӗсри колхозра чи пысӑкки, Р  
нӑн «Мышонкӑ» лашийӗ пекки колхозра урӑх 
вал сурӑхран та нумай пысӑк мар.

Упрам м>чин лӑпланнӑ-чӗрийӗ каллех тапра 
Тзрӑхнипе лашана ҫапма тӑчӗ, анчах та , 
.ча йураманнине астуса, Раман килкартийӗ! 
тухсз утрӗ.

Ҫанталӑк пӗтӗмпех тӗттӗмленчӗ. Колхозӑн 
хозӗ те тыр тийесе пӗтерсе, кӗлете питӗрсе 1 
рӗ. Упрам мучи халӗ васкамарӗ. Унӑн вӑй) 
петӗмпех пӗтсе ҫитрӗ—ҫамрӑк ҫын мар ҫав, ( 
рӑк _мар. Пичӗ тӑрӑх тар тумламӗсем кӗрӗк у 
ш ӑпӑртатсах йухаҫҫӗ. Сухал ҫинчи пӑрсем 
тарланипеле ирӗлме тытӑннӑ. Упрам мучи. бр 
дира ҫӳл ҫинче хирӗҫ пулчӗ.

Раман ҫунийӗн туртийӗсем кӗске. «Комсо 
кӑ»-на кӳлме йурӑхлӑ мар,— терӗ вӑл хурлӑх.

— Халӗ ӗнтӗ кирлӗ мар, тийесе пӗтерчӗҫ,—т 
те бригадир, малала утфӗ.

Упрам мучин тарӑхнӑ чунӗ татах та тарӑ) 
Унӑн пӗтӗм ӑшчикӗ ҫурӑлас пек ыратса ка( 
Ыра-гмасӑр—Вӑрмара кайнӑ пулсан та лаша к 
ме ҫӳрени чухлӗ ывӑнас ҫукчӗ, тар та шыв 1 
йухмасчӗ.

_— Пӗтерет ку лаш а ҫукки,—терӗ Упрам х 
тӑнах^.—Келхоза лаша илсе кӗреймерӗм, ҫип 
пурнӑҫ мари вара. Пӗччен хуҫалӑхпала пурӑ! 
чух лашалӑ пулнисем, халӗ те хӑйсен лашис( 
тытаҫҫӗ т'е кӳлеҫҫӗ.

— Тӗрӗс ӗҫлеиеҫҫӗ!—терӗ тага та хыгӑнрах.
*

Кун пек йӗркесӗрлӗхсем хӑш чухне Шӗнер 
«Глиссӗр» колхозра та (Ҫӗрпӳ р.) пулкалаҫ 
Колхоза лашасӑр кӗнӗ колхозниксем унта та 5 
рам мучи пек ҫӳрекелеҫҫӗ.

Пирӗн сӗнӳ: квлхоза лашапала кӗнин те,' лаи 
сӑр кӗнин те лашапала ҫӳрес ӗҫре пӗрех пулма, 
лаш апалаж ӗнӗ колхрзниксен .манӑн лаша* сӑ! 
ха манмала! Лашасене тӗппипех пӗрлештер.че.

Ваҫ. Васкай.

Сехет. Кайа й^лаканни. Ҫак сехет тӑрӑх ӗҫле 
пынӑран ӗнтӗ Парачкав районӗнчи Антипкин йа 
советӗнче квллективизаци проценчӗ 2!-тен Щ 
теймен.
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Кахалӑн хуйхи
Кнрек мӗн калӑр, *йулташсем, етем хуйхӑсӑр 

урӑнма пултараймаст. Кашни ҫын мӗншӗн те 
ӳлсан хуйхӑратех. Но, кашни ҫын пур те пӗр 
аухӑшпа хуйхӑрмаҫҫӗ, кашни ҫын хӑйне рэсна 
иухӑшпа хуйхӑрма пултарат. Ак кулака илсес- 
ӗн—кулак хаД)Хи вӑхӑтра, хӑйӗн пурнас кун-ҫулӗ 
1ӗтсе ҫитнӗ пирки хуйхӑрат, йут патшалӑхри 
:апиталиссем (пурӗ те мар ӗнтӗ) тӗнчипе рево- 
1)уци пуласран тата кризис тата вӑйланса кайас- 
>ан хӑраса хуйхӑраҫҫӗ, йалти колхоза кӗмен чу- 
;ӑн ҫынсем ҫиме ҫитмесрен хӑраса хуйхӑраҫҫӗ. 
1ипер хитре хӗрсем йалти хитре каччӑсене качча 
:айаймасран хӑраса, йе колхоз каччисене качча кай- 
мсран хӑраса хуйхӑраҫҫӗ, колхозри ударниксем 
) мииут хушши ӗҫе кайа йулса тухсэнах;

— Прогул турӑмӑр, намӑс пире!—тесе хуйхӑ- 
)8ҫҫӗ.

Ыттисем тата урӑхла шухӑшласа хуйхӑрма пул- 
араҫҫӗ... Анчах еп вӗсем ҫинчен мар-ха, Кахал 
4ван хуйхи ҫинчен кӑш т калаҫса пӑхас тетӗп, 
ата вӑл мӗнле ҫынне каласа парсан та ытлаш- 
аийех пулмӗ.

Кахал Иван, конешнӑ, колхозник вӑл, простой 
ражданин мар.
Кахал Иван те ытла ӗҫчен пирки, те простой 

ражданин мар пирки—нихӑҫан та ӗҫе тухмаст: 
уллахи кунсенче йаланах,'хӗвел пӗҫертсе йарас- 
)ан хӑрйеа, ӗмӗлте, хӑйаккӑн выртса пурӑнат. 
Зригадирсем:

— Иван, ӗҫ патне тухас пулат!—тесен, йаланах:
— Ыран тухагӑп. Пуҫ ыратат, вар ыратат, вӗри 

шрпе чирлерӗ14 тесе, сулхӑн ҫӗре, йӑвӑҫ айне, 
наларах кӗрсе выртат. Хӑшпӗр шӑрах кунсенче, 
1ӳхрепе ансӑ йур ҫине те тӑсӑлса выртат. Хӗл- 
1ехи сивӗ кунсенче вара йаланах:

—Сивӗ чир йерчӗ, сивӗ чирпе чирлерӗм тесе 
»ӗри кӑмака ҫине улӑхат те, ыйха йарӑнтарат ан-

Кбрешӳ ҫук ҫӗдте

Ал. Мйасникоз ӳкерчӗкӗ.

Ъарнар районвнчи Ко%- 
цовкя квлхозӗиче 19пӑру 
пуснӑ. ! -

Ҫ У Р К У Н Н Е  Ҫ И Т Р  Ӗ...
• Шупуҫӗнчи (Тутаркас р.) Йефн.нӑву йези- 
яо.чичник, хӑй кӑ.хая пирки, унӑн хуҫалӑхӗ 
чакса пӗтсе пырат. Колхоза кӗресшӗн мар.

— Тахӑшӗ кунта ҫамрӑк пӑрува пусат пулмала 
та, анчах куҫӑм манӑн ҫуркунне умӗ^! пӑсӑлса 
кайрӗ те, кураймастӑпҫке,—те „чӑхкуҫ“ пулчӗ?..

Курак: Мана вад)Д)И йӑва тӗпне сармалӑх кивӗ 
улам хӑвар-ха хӑт, пӗтӗмпех ҫисе ан йар...

Ӗнв: Хырӑм выҫҫи пылпа кулач ҫитернӗ теҫҫӗ, 
хуҫа хӑй кахаллӑхне пӑрахса колхоза кӗриччен 
улӑм ҫисе йулас.

чах... Вӑрман касса хатӗрлеме нихӑҫан та каймаст. 
Апат ҫиме ларсан йаланах 3 .Титтӑр кӗрекен ҫӑ- 
пала йӑтса ларат...

Ҫук, ҫук, йулташсем, суйрӑм еп сире. Иван 
ӗҫлемест мар—ӗҫлет. Иртнӗ ҫура, колхозра, ҫука- 
уипе ӗҫлесе 2 ӗҫкунӗ илнӗ вӑл. Уншӑн ӑна 
; пӑт тӗш тырӑ, 0,5 ҫӗрулми, 0,00 килограм пыл 
панӑ..; Ҫавӑн чухлӗ продуктӑна ӗҫлемесӗр илнӗ-и 
вӑл? Ӗҫленӗ вӗт вӑл уншӑн. „Канмасӑр ӗҫленӗ“ 
Малашне епӗр ӑна , Кахал Иван тесе чӗнмӗпӗр, 
„Кахалсен ударникӗ" тесе чӗнӗпӗр. Мӗншӗн тесен 
вӑл хӗллехи кунсенче, вӗри кӑмӑка ҫкне улӑхса 
выртсан йаланах:

— ҪулЛа ытла нумай ӗҫлерӗм, канмасӑр ӗҫле- 
рӗм, хад) ҫавӑнпа та шӑмшаксем ыратаҫҫӗ, хытӑ 
ӗҫленипех сивӗ чире йертӗм,—тесе хуйхӑрса выр- 
тат. Арӑмӗ вӑрмана ӗҫлеме чупат...

— Ну,йулташсем, сирӗн колхозсене савӑн пек 
Кахал Ивансем ҫук-и? /ПулсЕссӑн халех кӑмака 
ҫинчен туртса антарса вӑрман ӗҫлеме хуса йарӑр. 
Ҫулла та, ӗмӗлте ан выртарӑр. Пире пурнӑҫ ӳр- 
кенме хушмаст, ӗҫлеме хушат...

М. Дангер
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Ликвидатӑр—пуҫҫавраттӑр
Ну, савнӑ туссем, мӗнле шутлаттӑр есӗр —лнкви- 

датӑрсем хут пӗлмен ҫынсене ҫеҫ хута вӗрентеҫ, 
тетре? Апла шутлаттӑр пулсан—пит пысӑк йӑнӑш 
тӑвӑттӑр. Тен есӗр тата вӗсене нумай вӗреннӗ 
ҫынсем мар тесе, сахал пӗлеҫҫӗ тесе шутлаттӑр 
пулӗ? Ҫук, йулташсем, апла та ан шутлӑр. Апла 
шутласассӑн та—йӑнӑш тӑвапӑр... Хашгпӗр лик- 
видатӑрсем шутсӑр нумай пӗлеҫҫӗ. Таже профес- 
сӑ^сем те пӗлийес ҫук ликвидатӑрсем чухлӗ. Мӗн- 
мен кӑна пӗлмеҫҫӗ пулӗ вӗсем. О-о-о шутсӑр ну- 
май пӗлеҫҫӗ... Ази, Европпа, Америка—материк;** 
Румыни, ПоД)Ш8, Францн—Антанттӑ; 2x2=5;
Акӑш—ҫӑрттан—рак—разногласи—ҫаксене пурне 
те лайӑх пӗлеҫҫӗ пирӗн хӑшпӗр ликвидатӑрсем. 
Но, Ураба-кассинчи (Иетӗрне районӗ) ликвидатӑр 
Уфимцов Михаил Григорйевич кӑсене ҫеҫ мар, 
тата зумай пӗлет. Вӑл тӗрлӗрен асамӗҫ чӗлхисене 
те нумай пӗлет. Ҫавӑнпа та епӗр ӑна сахал пӗле- 
кен ҫын теме пултараймастпӑр...

*
— 0-ох! 0-о-оохх-хх! мана хӗрсем йуратмаҫҫӗ.

0-о-охх йуратмаҫҫӗ-ҫке. Ох-х-ха-хах! Мӗн тӑвасах?— 
тӗсе урайне йӑвана-йӑвана кайрӗ Чеботарев Тит, 
ҫамрӑк чипер каччӑ. ,

— Чево ты ахнеш?.. Или куйхӑ питӗ пысӑк 
случился санӑн?—ыйтрӗ чӑвашла мана пуҫланӑ, 
вырӑслӑ вӗрҫнсе ҫитеймен ликвидатӑр Уфимцӑв 
Михаил Григорйӗвич, '
. — Хӗрсем йуратмаҫҫӗ тенӗ сана. Илтместӗн 
штолӗ. Чорт!—ҫухӑрса йачӗ Чеботарев, чунӗ кӳг- 
се ҫитнипе.

— Хӗрсем йуратмаҫҫӗ? Апла пулсан пуҫҫавӑрас 
пулат.

Пуҫҫавӑрсан ҫурӑм хыҫнеле пӑхакан пуҫпала 
мӗнле пурнас тата манӑн? Апла пушшех хӗрсем 
йуратмаҫҫӗ. Калла пуҫлӑ каччӑсене мӗнле хӗрсем 
йураччӑр вара?

— Ҫук, ӑнланаймарӑн есӗ мана. Сан пуҫна ни- 
камта калла ҫавӑрмасЕ ,Ч ӗлхе“ тенине илтсе-и? 
Вот ҫав чӗлхене суртарса хӗрӗн шухӑшне улӑш- 
тараҫҫӗ. Вот ҫавна ,пуҫҫзвӑрни“ теҫҫӗ. Ҫапла ту- 
сан, сана темӗнле йуратман хӗр те, шутсӑр чипер 
хитре хӗрсем те йуратма пултараҫҫӗ, Ӑнлантӑн-и, 
хад)?

Ӑнлзнтӑм. Пуҫҫавӑрттарма хад) ман аҫти йу- 
мӑҫа каймала вара? Чӑннипех калатни вара есӗ 
ӑна, хӗрсем йуратаҫҫӗ тесе? Суймастӑн-и?

— А как-же! Конечно йуратаҫҫӗ.
— Ну, каласа пар-ха еппин, ӑҫти. йумӑҫа кай* 

мала ман?
— Футти ухмах! Ниҫти йумӑҫа т? кайас ҫук. 

Еп хам асамӑҫ вӗт.
— Ну, ес асамӑҫ-и вара? Аплатӑк ес хӗрсене 

пуҫҫдвӑрма пултаратӑн? Пошалстӑ мана пӗр-пӗр 
хитре хӗре пуҫҫавӑрса пар,—савӑнсв сиксе тӑрса 
ларчӗ Чеботарев Тит.

— Конешнӑ пултаратӑп. Лӳбой хӗре ҫавӑрса 
парӑп, мӗн паратӑн? Мӗн те пулсан паратӑн пул- 
саи, сана вӑл асамӑҫ чӗлхине хут ҫинех ҫырса 
нарап.

— Пошалстӑ ҫырса пар. Мӗн кирлӗ сӑна?
— Мана-и?—ҫӳлеле, мачча хӑми ҫине пӑхса 

шутлама тытӑнчӗ Уфимцӑв, ларсан-ларсап:
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— Мана кантӑк кирлӗ пулат,—шутласа и 
хӑйне мӗн кирлине.

—- Вырӑсяа ҫтекло теҫҫи-ха ҫавиа?.. Бот 
кирлӗ мана.

— Йурӗ .еппин, ҫтекло тупса парӑп,.—терӗ 
савӑннипе йупах тыха пек, пуҫне каҫӑртса гу: 
чупрӗ. Савӑнмасӑр, такам та, 60 —70 ҫулхи ста{ 
та ҫавӑнӗ сар хӗрсемшӗн... Вилнӗ каччӑсем 
те сиксе тӑрӗҫ... Уфимцӑв та пуҫҫавӑрмали чӗ/ 
ҫырма ларчӗ. Савӑнмасӑр Уфимцӑвӑн, ҫтекло кӳ1 
параҫҫӗ вӗт.

Ҫур сехет ҫитрӗ-и, ҫитмер-и Чеботарев пер 
те ҫитрӗ.

— Ну, мӗнле, турӑн-и?~ыйтрӗ, Чеботарев г 
аллднчи чӳрече рамне курсан.

Конешнӑ пур. Кайсан аха.Д) таврӑнатӑн- 
Ак сана кӗленче, тыттарчӗ Чеботарев.

Уфимцӑв куншӑя шутсӑрах хӗпӗртерӗ вара. X 
пӗртенипе:

— Хад) манӑн та ҫтекло пур, сгнӑран га чип 
хӗрсем уйрӑлма пӗлмӗҫ. >Хире-хирӗҫ ал ҫусан ш 
ралат теҫҫӗ мар-и?—тесе аллинчи хут татӑкне Ч 
ботарева тыттарчӗ. Чеботарӗв та шутсӑрах х 
пӗртерӗ. Хӗпӗртенипе ҫӗр тӗпне анса кайма хат(

. пулчӗ вӑл...
Кайсан вӑл хут татӑкӗ ман алла та ҫакланч 

Вӑл хут татӑкӗ халӗ те ман пинжак кӑсйинче 
ҫӳрет-ха. На, мейӑр, вуласа пӑхӑр есӗр те.

П у ҫ ҫ а в ӑ р м а л и ч ӗ л х е .

(Ҫӗи уйӑхӑн ҫавӑрмала).

,Хӗвел йепле ҫутҫанталӑка ынатланса пахса ҫа 
вӑрнат, ҫавнашкалах ҫав (хӗр йатне каламала 
ман тавра ҫавӑрӑнтӑр* (3 хут сурмала).

„—Уйӑх йепле ҫутҫанталӑка ынатланса пӑхо 
ҫавӑрнат, ҫавнашкал ҫав (хӗр йатне каламалз) ма1 
тавра ҫаврӑитӑр.“ (3 хут сӳрмала).

.Ҫӑлтӑр йепле ҫутҫанталӑка ынатласа пӑхса ҫа- 
вӑрнат, ҫавнашкал ҫав (хӗр йатне каламала) ман 
тавра ҫӑврӑнтӑр". (3 хут сурмӑла).

Ликвидахтӑр М. Уфимнов.'
26-11—34 ҫ.

Паллах ӗнтӗ, Чеботарев Тит хӑйӗн кантӑкне па- 
ман. Вӑл Йадровкин М. шур лаҫ чӳречине кӑ- 
лз1м:а панӑ. Ӑна епӗр 3 кунтан тин пӗлтӗмӗр.

Йулташсем, тен сирӗн хушӑран та хӑш-пӗрисе- 
не хӗрсем йуратмаҫҫӗ пулӗ, тен хӑшӗсене арӑмсем 
йуратмаҫҫӗ-и?.. Йуратмаҫҫех пулсан Уфимцӑв пат- 
не кайса пуҫҫавӑрмали чӗлхене, тата ытти тӗрлӗ- 
рен чӗлхесене те вӗреяме пултаратӑр. Ун адрӗс! 
ҫапла: '

п.-о. Балдаево. Ядринсквго района, дер. Ораба- 
кассы, ликвидатвр Уфимцов Михаил Григорйевич,

Ҫак адрӗспа шырасан, есӗр ӑна кирек мӗнле 
вӑхӑтра та, килте тӗл пулма пултаратӑр. Мӗншен 
тесен, нихӑҫан та ликпунта кайса курмаст. 
Ку тарана ҫитсе те пӗр ҫынна та пӗр саспалли 
кӑтартман,

М. Дангер.



„ҪЫХЛАНАЙНӐН“.
Центӑртан йанӑ ҫын ни делопроизввдствӑ 

гҫӗпе. ни отчот таврашӗсемпе интересленмен. 
КавцеД)аринче вӑл икӗ минута йахӑн ҫеҫ ларнӑ 
га, маҫтӗрскойсем тӑрӑх, столовӑй, обшчежити 
гата ытти ҫав майлӑ вырӑнсем тӑрӑх курса ҫӳре- 
ӑе тухса кайнӑ. Ҫуренӗ чухне центӑртан килнӗ 
ҫын рабочисене ыйтусем панӑ, калӑҫниҫенехӑлха- 
на чикнӗ, пӗчӗк кӗнеки ҫине ҫырса паллӑ туса 
иынӑ тата кӑмӑлне килменнине систерекен кулаш- 
оа кула-кула илкеленӗ._

Ҫапах та МТС;;директӑрӗ Ползиков йулташа 
;и центӑртан кнлнӗ ҫын ҫырнисем, ни кулнисеы 
:йшт та хускатман.

— Амеряка уҫатӑп, тет,"пулӗ. Кулса йӑлӑхӑн- 
ха. Шухӑшлат пулӗ; кунта дирекци хут тӑрӑх ҫеҫ 
^ертсе пырат, тет пулӗ. ХӑЙӗн сӑмсинчен инҫет- 
рехине кураймаст, епӗ ӑна хӑй сисмен ҫӗртенех 
{итменлӐхсем дупса^сӑйсинчен тӗртсе кӑтартӑп, 
хет пулӗ... Делопроизводствӑ ӗҫне уҫкаласа пӑх- 
каларӗ. Епӗ мӗн килӗшӳсӗр ӗҫсемпе йапаласем 
»уҫа курӑнсанах хут ҫине ҫырса пынине пӗлмест 
гӑй. Ползикӑва нихӑҫан та тытаймӑн... Ыран ман- 
й ун хушшинче калаҫу пулмала. Есӗ кил-ха, 
|ерҫсен, итлесе ларма. Акӑ ӑҫта кулмали тупӑнӗ 
^на валли.

Калаҫу чӑнахах пулчӗ. Центӑртан килнӗ ҫын 
:ӗскен кӑна калаҫма йуратаканскер пулнӑ.

— Да-а-а!
— Ҫитменлӗхсем, паллах, тупӑнмасӑр пулмаҫҫӗ 

;ӗсем ӗнтӗ.
— МТС-ра тӳсме сук пыд)Чӑк,—тенӗ центӑртан 

:илнӗ ҫын,—Купи-купипе ҫӳпҫап. Инструментсем- 
16 деталсеые ҫав ҫӳп-ҫап ӑшнех хурса купаланӑ, 
айран вӗсене шыраса тупма та хӗн пулӗ. Пӗле- 
ӗн-и есӗ вӗсем ҫинчен?
Ползиков й. предрабочком ҫине пӑхса кулса 

лнӗ те, портфӗл ӑшне аллияе чиксе Йарса ответ 
ааӑ центӑртан килнӗ ҫынна.
— Йатарласах приказ ҫырса кӑларнӑ епӗ ун 

ирки. Есӗ киличчен пӗр виҫ ерне малтанах. Акӑ 
47-мӗш ноыӗрпе кӑларнӑ ӑна.

- Обшчежитире тата столовӑйра,—малала ка- 
аса кайнӑ центӑртан киляӗ ҫыи,—ҫавӑн пекех 
аса марлӑх. Тӳсме ҫук ун пек йапаламаг
—  Приказсем кӑларса ҫапса йанӑ ун пирки 
•миҫе те. Номӗрӗсем вӗсен 145-пе 149,—тенӗ 
авасланнине палӑртыасӑр Ползиков йулташ.
I— Рабочисем маҫтӗрскойсенче пирус туртаҫ- 
ӗ,—унта бензин.
— Приказпа чарнӑ апла тума,—тенӗ хаваслан- 

ине пытармасӑрах ӗнтӗ Ползиков йул.—Курӑн- 
ала вырӑнах ҫапнӑ приказне. Есӗ асӑрхаймарӑн 
улсан, акӑ копийӗ кунтах. Номӗрӗ 148.
—  ...Ремонтланӑ „Интер" уҫӑ вырӑнтах ларат, 
ӗпенет, тутӑхат..., ^
— Приказ кӑларса ҫапнӑ,— тенӗ хулпуҫҫисенг 

ӗссе Ползиков йул.—неушли асӑрхаймарӑн...
Ӗҫкунне уплотнени тӑвасси "ҫине нимӗн те пӑх- 
ан. Еҫкунӗ ҫуррине йахӑн ахалех^ иртет.
— Приказсем кӑларнӑ,—тенӗ Ползиков,—пӗре 

5на мар темиҫе те кӑларса ҫапнӑ.
Калаҫу ытлашши вӑрӑма тӑсӑлман, Центӑртан

килнӗ ҫын Ползикова ҫӗнтерме йӑвӑрринҫ сиснӗ 
„хуйха ӳксе“ тухса кайнӑ Ползиков патӗнчен. 
Ползиков предрабочком ҫине пӑхнӑ та, кул̂ м ■ 
кула каланӑ:

— Хе-хе-хе! Тытатӑп терӗ пулӗ те. Тытаймӑн 
мана. Анашкалли мар епӗ.

— Ҫапах та сана вырӑнтан сирпӗнтерсе кӑларя- 
ҫех ак,—тенӗ ана предрабочком.

— Ку, паллах ӗнтӗ. Командировка килни хл- 
рама ан кайтӑр тесе, аппаланса пӑхӗ те. Чӑнахах 
та, тин аса илтӗм, пӗр ҫитменлӗх пулнӑ мӑнӑн. 
Уборнӑйӗнче тасамарлӑхсем пурри ҫинчен приказ 
ҫырса ҫапма манса кайнӑ епӗ. Халех тӑвас пулат 
ӑна.

Унтан шухӑшласа илнӗ хыҫҫӑн 'калаиӑ:
— Хӑйне нехек тунӑшӑн ҫиленчӗ пулӗ.
Нехекне нехек, анчах кама нехек.

Грамен.

Обйазатӗлствӑ тӑрӑх.

-  В Филипӑв ӳкерчӗкӗ.

Ҫӗрпӳ районӗнчи „Балтиец“ код- 
хозри аЛивсем вӑйлӑ тырпулшӑи , 
йышлӑ вы-^ьӑх-чӗрлӗхшӗн сталинлапо- 
хода хутшӑнса колхозникс.емпе пӗряе 
хӑйсем ҫине тӗрлӗрен обйазатӗлст 
вӑеем илнӗ. Обйазатӗлствӑ тӑрӑх вӗ- 
сен {( олхоз вазди) 86 сурӑх ҫумне 
33 путек, 150 чӑх ҫумне ГаОчӗпхуш- 
са' ӳстермеле. („Канаш" 79 №>

Колхозник-активис автанӑ:— Мӗншӗн есӗ кунта 
каскасем айне ҫӑмарта тунӑ?

Чӑх: Ан шарла, ухмах, епӗ кунта кил хуҫи си- 
сиччеш (вартӑи).таруках 20 чӗп кӑларатӑп. Хуҫа 
мана пӗр чӑяӗ те ҫурӑ ҫех кӑлартарма шутла^.
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Санӑн-манӑн Кахал
Нменкассинчи „Малала" кол- 

хозра (Ҫӗрпӳ р.) А. Ҫтепанӑв 
коц,ух лашасене намали апата 
пӗр май вӑряаса пурӑннӑ. Ла- 
ш исеа нщт яачар.

Филипӑв ӳкер'йкӗ.

ҪтвПЕН^а;—Ку сӗлле с2 на/вад)Д)И тесе илтӗм те, 

анчах хамӑн ҫийес килекен пулса карӗҫке. Ҫур- 

куннечен, уйа ктрӑксем тухачен, ҫимесӗрех пу- 

рӑнма пултармастӑн-и?

Канаш районӗнчи Иванӑвӑ йалӗнче пулса и} 
ку калаҫу.

Бригадир (колхозник патне кӗрсе);—Гаврил 
менч, пайан есӗ вӑрман касма кайатӑн.

Гав. Ҫвменч;—Пайан темскер пуҫ та ыра 
шӑмшаксем те ҫӑмӑлах мар-ха, кайасси пулм

Тепӗр виҫ кунтан.
Бригадир:—Ну Гаврил Ҫеменч пайан вӑр 

тасатма кайатӑн.
Гав. Ҫеменч:—Ача, йулташ бригадир, м-м му 

кӗменни 2 ерне те иртсе кайрӗ, пайан .мунча ху 
кӗрес тетӗп-ха.

Бригадир:-^Пайан та тухмасаи, штравлатл 
терӗ те тухса кайрӗ.

Тепӗн ернерен:
Бригадир:—Сана пяйан ӗҫе кайат пуд> тесе ш 

сах килтӗм. Есӗ Тӑвайне кайса вӑрлӑх улӑшта 
килӗн, унта 18 лавпа кайаҫҫӗ.

Гаврид Ҫеменч:—Ах, пайанхи кунӑн планӗ 
рӑх ман пасара ҫу илме каймала, хут штрав. 
пайан каймастӑпах ӗнтӗ.

Бригадир; Ну ес колхозник мар, сана кӗҫӗ{ 
ларура штравласа ҫеҫ -мар, ш ӑлсах кӑларма 
терӗ те тухса кайрӗ.

'Тепӗр кунне:
Бригадир:— Сана 5 ӗҫкунӗпе ш травларӗҫ, Г 

рил Ҫеменч, пайан ӗҫе тухатӑнах ӗнтӗ.
Гаврил Ҫеменч:— Мак кӑҫал пӗр ӗҫкунӗ те ( 

та, мӗн штравлаыали пултӑр унта. Епӗ пайан 
кайаймастӑп. Ман - >,ҫӑварни“ сӑри ӗҫме хун 
патне каймала.

Й. Д. Йужакин

Ку ордӗна

Васкаман
Ваҫлщ ма есӗ суха патне тухман?

— Пӗр !^'нлӑх кайлс тесессӗн, ҫичӗ куна ҫӑкӑр 
кл, теҫҫӗ те. Ҫнлӗ кунлӑх ҫӑкӑр пӗҫермен те арӑм, 
ҫавӑнпа тухаймарӑм. .

Акана вӑхӑтра тухманнисен намӑс 
пичӗсем ҫитес номӗрте ҫапӑнаҫҫӗ.

илес пулсан нимӗнле зайавлени те кирлӗ .ч| 
Корресподентсем ху пакӑ.лти ҫинчен ҫырса пз̂  
ҫеҫ кирлӗ. Пакӑлтисем ҫинчен ҫырса памз: 
адрес: Чебоксары, зд. Наркомпроеа. Редакция м]Л 

нала „ К а п к ӑ н “ .



Чӑваш сов ет  писатӗлӗсен Оргкомитечӗн  
— —  уйӑхра пӗрре тухакан 

илемлӗ литературӑпа критикӑ журналӗ

С У Н Т А Л
„СУНТАЛ''ра чӑвашсен паллӑ литератӑрӗсем сэвет писатӗлӗсемпе поечӗсем, 
критиксемпе публициссем тата искусствӑ тӗллшпе ӗҫлекенсем ҫырса тӑраҫҫӗ.

Журнала кашни пуштӑ уйрӑгГгнчех 
ҫырӑнса илме пулат

Ш У Р Н А Л  Х А К Ӗ

3 уйӑха— 1 т. 20  пус; 
6  уйӑха— 2 т. 40  гГус; 

12 уйӑха— 4 т. 8 0  пус.

УЙРӐМ ХАКӗ

40 ПУҪ

Чӑвашсен сатирӑпа йумӑр литературӑ журналӗ

К А П К й  Н
1934-М8Ш ҫулта кашни уйӑхра пӗрре тухса тӑрат.

Журналра ҫулталӑк хушшинче ҫак писатӗлсемпе поетсея сатирӑлӑ произвеленисвм ҫапӑнга тухмата; Аттай, 
Алагер, Ваҫанка, Етлннеа, Ьвдокпмов, Пван Мучи, ЙаЛтвин, Краснов-Кӗҫӗяни, Калай, Кашлинке, Лашмап, Мигта Пе- 
тере, Сӳпепке, Савкай, Тукташ, Туртуш, Тӑхти, Уйар, Шӑпчӑк, Чурпай, Хузанка!!, Мяйяк т. ыт. те.

Ҫак художникеем картинсем ҫыреа пама пулчӗҫ: А. Филиппӑв, Макаров, Ген. Филвппйв, Тагайсв, Де.мпдов, 
-чарлампйӗв, т, ыт. те.

X А К Ӗ:

3 уйӑха— 75 пус,
6 уйӑха -1 теннӗ те 50  пус, 

12 уйӑха— 3 тенкӗ.

Кашни пуштӑ уйрӑмӗнчех ҫырӑнса илме пулзт.



Пур ҫӗрте те тасалӑх кирлӗ

Тагайӗа ӳкврчӗкӗ.

Ҫӗн Ҫӗрпелӗн (Патӑрйел р.) лаша внтиве пит таса тытаҫҫӗ. 
ҫав вӑхӑтрах ко%ухсен обшчежитинӗ кӗме те хӑрешӑ пыл- 
чӑклӑ, шӑршлӑ, сивӗ.

-  Мӗн ку? Лаш а витн-и?
— Мзр. Лаша вити пирӗн калама ҫук таса. КбН)ух вити вӑл.
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