
||к£ 2в пус . Пбтӗм тйнчври прбявтарноем; айрлвыйр!

Усе'^ Совет свйузӗ—ҫӗнтерӳсем нумай, 
Еҫхалӑхӗ тухат вӗсемпе хад) ураыа. 
Тӑшмансемшӗн йӳҫӗ ҫурхи Хӗрлӗ Май, 
Вӗсен тӑрмашувӗ кайат харама!



Кӑмака хыҫие пытанмала пулман
Ай-о-ой, карчӑк! Пӑх ха чӳречерен, каллех Кара- 

ҫӑм килет мар и, каллех зайом укҫи татман пирки 
килет пулӗ. Мӗн йупа пек тӑратӑн, кил-<а тетӗп!.

— Ийа, ҫавӑ! Старик, пытан кӑмака хыҫне!—тесе 
Ҫтапан арӑмӗ мӑйпӑран кайӑк сассипе йӑнкӑшса 
чӳрече умӗнчен айаккала пӑрӑнчӗ. Ҫтапан вӑшт- 
ваш кӑмака хыҫне кӗрсе ларчӗ.

— Ман 'кйлес.
— Кид)ах, тӗпелерех иртсе лар,—сӑмах хушрӗ 

Ҫтапан арӑмӗ.
— Ҫтапан пичи ҫук-и мӗн!
— Анчах пурчӗ-ха, те колхоз кӗнчед^зрне карӗ.
— Час килет-ши?
— Килесси, сана ахалех кирлӗчӗ-и?
— Епӗпӗр-ик витре пек сӑратусаччӗ те, сирӗнсӗр 

пичке пуҫласа ӗҫме- ав анах мар терӗм,—йӑваш са- 
сӑпа пуплерӗ Караҫӑм.

Ҫтапан ҫак сӑмаха илтсен кӑмака хыҫӗнче ним 
тума пӗлмерӗ.

И-и-и, ҫӗр ҫӑтманскерне, ӗҫкӗрен йултӑмвӗт, а! 
Тухсан та май килмест-ха, карчӑк, таҫта кайнӑ те- 
рӗ. Ҫук, май килмест, тӑхтас пулӗ,—хӑйне хӑй лӑп- 
лантарса ларчӗ ҫӗрулми ҫине.

— Ҫтапан пичи килсен пырӑр,—терӗ те Кара- 
ҫӑм пӳртрен тухрӗ.

— Арӑм, есӗ сӑраран хӑвартзн вӗт мана,—тарӑх- 
нипе айалти тутине четретсе кӑшкӑрчӗ Ҫтапан.

— Айуй ара, Ҫтапан сӑра ӗҫесси пӗтмерӗ вӗт-ха, 
Караҫӑм, Ҫтапан пичи килсен пырӑр, терӗ вӗг,— 
ҫемҫе шӑнкӑравлӑ мӑйпӑран кайӑк сассипех йан- 
рарӗ арӑмӗ.

— Айта кайатпӑр, раз вӑл сӑра ӗҫме чӗнет пул- 
сан, укҫа ҫинчен тапратмаст ӗнтӗ. Зайом укҫи ҫин^ 
чен тапрагсанах куркине сӗтел ҫине лартатӑп та, 
килеле вӗҫтеретӗп. Хама та намӑс ӗнтӗ.

— Ҫтапан, пӗр витре пек сӑра ӑссан мӗнле-ши?
— Ару, Хеврун, пушӑ алӑпа мӗнле кайас,—килӗш- 

се арӑмне сакайне витрепе сӑра ӑсма кӳртрӗ.
Сӑра ӑсса тухнӑ, кайасси ҫех йулнӑ. Кӑрик 

турӗ килкарти алӑкӗ. Килхушшине кӗрсе тӑчӗ ком- 
Сх»молец активист Денис.

— Тпру, карчӑк, ӑн кай-ха. Денис килчӗ, ку ӗнтӗ 
зайом ӗҫӗпех, епӗ ҫакӑнта кӑмака хыҫне...—тесе 
вӑрманта пурӑнакан кушак пек йӑшт ҫех курӑнчӗ.

— Епӗр килетпӗр.
— Килӗрах.
— Ҫтапан пиче иртнӗ пухура урхалӑхсем йавса 

хунисем пур терӗ, ҫавна парса йараҫҫӗ-ши тесе 
килтӗм,—терӗ Деннс.

— Пур, пур. Ҫакӑнта кӑмака хыҫне хурсачӗ те, 
ҫавна шырама кӗтӗм-ха,—терӗ.

Денис те зайом ҫинчен сӑмах хускатманнине 
кура Ҫтапан хӗпӗртерӗ. Ҫавӑнпа вӑл кӑмака хыҫӗн- 
чен часах тухрӗ. Хӑйӗн ывӑлӗ пекех йуратрӗ вӑл 
Денисе, тата кил пуплесе ларма,—тесе ӑсатрӗ ур- 
халӑхсене парса йанӑ чух.

— Ну, кайар.
Кайар ҫав,—пуплеҫҫӗ иккӗшӗ. Кайма тухрӗҫӗ. 

Ҫтапан хура сӑхман, арӑмӗ халат тӑхӑнса аллине 
сӑра витри йӑтса ҫенӗке тухрӗҫӗ.

Урисене хырӑр, йулташсем!—сасӑ илтӗнчӗ 
ҫенӗкрен тулта.

— Лекрӗмӗр, тинех лекрӗмӗр, ах турӑ, мӗншӗн-ха

паҫӑрах каймарӑмӑр,—шурӑ куҫне кӑларса ар, 
хӑлхаран хуллен сасӑпа каларӗ.
' — Есӗр пире илме хирӗҫех тухнӑ тем,— ку 
ласа пуплерӗ районри перекет кассинчен обл 
дисене тӗрӗслесе ҫӳреме йанӗ бригадӑри Вер;

— Хирӗҫех тухрӑмӑр-ха.
Пурге кӗчӗҫ пӳрте. ^
— Ну, Ҫтапан пичи, ҫак рьйонран бригадӑ о 

гац...
— Е-е пултараймастӑп ҫав, ывӑлӑм,—тесе те 

Ҫтапан йалуполномочӑни сӑмахне каласа пӗте 
ченех.

— Мӗн пулгараймастӑн? - ӑнланмасӑр ыйтрӗ 
уполномочӑни.

— А есмӗн ҫинчен калатӑн?—-ӑнланманнипе 
рӗ Ҫтапан.

— Облигацисем ҫинчен.
— Ҫавиа пултараймастӑп тетӗп ҫав,—хушрӗ 

пан.
— Мӗн иултараймастӑн?
— Зайом укҫине парса татма.
— Епӗр зайом укҫи шырама килмен вӗт,—х) 

хучӗ Верӑ.
— Епӗр халичен илнӗ облигацисене тӗрӗг. 

килтӗмӗр.
— Ҫу<, тӗрӗслес мар, тӑвайӑмсем^—сассине 

ҫемҫетрӗ Ҫтапан.
Ларсан-ларсан, кӑмӑлсене ҫавӑрса^ҫитерсен 

иан облигацине тупса пачӗ пачех. Ӗҫе тытӑг 
Верӑ „Петилеткӑна 4 ҫӳлта- облигацине ты 
нах, ак ку облигаци ҫине 100 тенкӗ выд^ав ту 
терӗ. Ҫав вӑхӑтрах бригадӑри Скворцов йул 
облигацине тыткаласа ларнӑ хыҫҫӑн:

— Йулташсем, манӑн ҫине выд .̂-ьав пурш 
ытла тухнӑ! тесе кӑшкӑрса йачӗ.

— Миҫе тенкӗ?—харӑс ыйтаҫҫӗ.
— Каламастӑп.
— 100 тенкӗ.
— Пӗлмерӗн.
— 500 тенкӗ.
— Да 500 тенкӗ.
— Вот мурсем, ҫатлатгарҫҫӗ ҫех облигацисе 

мана тухасчӗ 500 тенкӗ,—тесе пӗтерчӗ сӑмахне! 
пан ӑнланиманнипе.

_— А, Ҫтапан пиче, кама тухнӑ тата вӑл. С 
вӗт, сана, сан облигагшсем пӗри 100 тенкӗ, те 
500 тенкӗ' выд^аса илна,—ӑнлантарчӗ Верӑ.

— Пӗтӗмпе 600 тенкӗ, ай-ай, апла епӗ ытла ҫу 
пулӑп. Кам ухмахӗ мана килте ларнӑ ҫӗртрех 
тенкӗ укҫа килсе парӗ, ӗненместӗп!—чӑннипех 
хал ӗненчӗ Ҫтапан.

120 тенкӗлӗх облигацине зайомсене тӗрӗс.1 
хыҫҫӑн бригадӑ членӗсем 2 облигацине алла т 
тарса—акӑ ҫаксемпе 9»ран районри перекет касс 
ҫит, халӗ сывӑ йул,—тесе хӑварчӗҫ Ҫтапана.

Апрелӗн 20 мӗш ӑ/унӗнче Елӗк районӗн чн  пе 
кет кассинче облигацисене тӗрӗслесе 600 та 
тыттарчӗҫ. Укҫана алла илсенех Ҫ т а п а н  ура.чат 
ма алӑк патае пычӗ. ллӑкран тухмасӑр тӑхП!



Зайом, зайом, пирӗн зайом!
1. Мяоников ӳкерчӗкӗ.

Еҫеквн намӑс пит:

Ерех ӗҫме те канӑҫ ҫук. 

Канма, коиешнӑ, ан шутла. 

Ӗҫмесӗр пурпӗр чӑтас ҫук, 

Пайан, ӗнер те мухмӑрла.

Ударник:

'^арсан тарах, хыпатпӑр-им, 

Пире есӗ кирлӗ мар.

Кунта есӗ тек-тек ӗҫсе 

Ан пул хура чӑрмав.

рса шухӑша путрӗ. Ҫав хушӑрах тем шухӑш кӗчӗ 
I пуҫне, вӑл ҫӗнӗрен каҫҫир патне пычӗ.
—'А, тӑванӑм, „Иккӗмӗш пйатилеткӑн иккӗыӗш 
л“ зайомне епӗ хам 200 тенкӗллӗх илесшӗн,—илме 
'рат-ши?—пнт те йӑваш кӑмӑлпа 'ыйтрӗ Ҫтапан 
I ыйтувэи
— Пултаратӑн илме, йаланах пултаратӑн.

*• *

Апрелӗн 26-мӗш тӗлнеле Ҫтапан колхозниксом 
^шшинче 1750 тенкӗлӗх зайом сарнӑчӗ. Пайан 
'на миҫе твнкӗлӗх зайом сарнине пӗлместӗп.

\ Сӳпвнкв Иллн.

ВырИс С у р к  кӗперӗсем
ВырӑсСурӑм йалсовечӑи 

24 кӗпертен нумайӗшна, 
такҫанах йусамала пулиӑ 
пулин те, йусаман.

Урам варри савйна!' 
Качавасен сассипе. 
Сур&м кӗпер авйна!' 
Шӑшм каҫса кайнипе.

М. А т1 » 1 .



МӑН'Шетмӗ йалсоветӗвче 8-колхоз. Колхозсем 
ҫуракине мӗнле хатӗрленнине тепӗр хут татӑклӑн 
тӗрӗслес, ҫитменлӗхсене пӗтерме пулӑшас тесе, 
март уйӑхӗн йулашки кунӗсенче райком инструк- 
тӑрӗ колхоз предҫедатӗлсен, канашлӑвӗ туса ир- 
терчӗ.

— чНу, мӗнле, сирӗн Кивйал колхозӗ ҫуракнне 
пӗтӗмӗшпех хатӗрленс^ ҫитрӗ-и?—ыйтатпӑр Кив- 
йал колхвзӗн преДҫедатӗлӗ Гераҫимов йулташран.

— Хатӗрленсе ҫитсе,~ответлет Гераҫнмӑв йул- 
таш.

— Ҫуракйне хатӗр ӗнтӗ есӗр?—татах ыйтаГ ин- 
структӑр.

— , Да, хатӗр, вӑрлӑхран пуҫласа урхалӑх-чӗлпӗре 
ҫитиченех хатӗрленӗ. Акана пайан тухса кайсан 
та епӗр малти ӗретре пымала. Ҫуракине мӗнле 
хат«рленмели ҫинчен вӗргнме пирӗн колхоза екс- 
курҫҫине те пыма пултаратар,—сассине чӑсарах 
сӑыаххине вӗҫлерӗ Гераҫимӑв.

— Екскурҫҫине?!—тӗлӗнчӗ теари.
Да. екскурҫҫице. Ытти колхозсем те ҫуракине 

хатӗрри ҫинчен канашлӑва каласа пачӗҫ, анчах 
Кивйал колхозне пӗри те ҫитеймеҫҫӗ. Хӑш кол- 
хозӑн формйлии ҫитеймест, хӑшӗн клевӗр вӑрри 
ҫукки ҫинчен каласа кӑтартса, килес кунсенчех 
хатӗрлесе хуратпӑрах, тесе сӑмах параҫҫӗ.

Кивйад колхозӗн предҫедатӗлӗ ҫине вӑл ҫура- 
кине пур йенчен те хатӗррине пӗлтернӗ пирки 
ӑшӑ кӑмӑлпа пӑхса илеҫҫӗ, Йулашкинчен ҫураки- 
не татӑклӑн хатӗрленсе акана бод>шевикла иртер- 
ме хатӗр тӑма кирлине, тата ку ӗҫе ҫитес кунсен- 
чех тӗрӗслесе иртерессине систерсе райком нн- 
структӑрӗ Михайлӑв йулташ канашлӑва хупрӗ.

Ӗмӗртеи капиталисӑм пусмӑрӗ айӗнче хӗнхурлӑ 
пурнӑҫра етем ӑс-тӑнне савӑлланса ларнӑ мункун 
ернии ытлари кунӗ. Апрелӗн 10-мӗш кунӗ.

Шӑн ирӗлеччен Михайлӑвпа Кивйала ҫитрӗмӗр, 
ҫуракине пур йенчен те хатӗр колхоза. Лашана 
коЧ)Ухсен пӳрчӗ умне тӑратрӑмӑр.

— О-о-о, йенералсем ҫитрӗҫ, тухса илес п ул ӗ ,~  
тесе шурӑ упа пек м ӗкӗ^е йачӗ Микулай.

Чӑнахах хирӗҫ тухрӗҫ.
— Предҫедатӗл пур-и?—ыйтатпӑр.
— Пулыа кирлӗ, анчах тупма хӗнтврех пулӗ,— 

ӑвлаитарчӗ счетово^ Петров.
— Мӗншӗн тупма хӗн апла?
— А, тупсан та усси ҫук,—тӳрех каларӗ Мяку- 

лай.
Чӑиахах ӗвтӗ Гераҫимӑй урисем ҫийӗнче тӑрай- 

мийех ӳсӗр пулсан усси сахалтарах ҫав. Кӗтӗмӗр 
■итене, лашасен витине. 16 лаша. Епӗр кӗрсен 
пурте пирӗн йенеле ҫавӑрӑнса тӑчӗҫ.

Ех, вӗсеы етем пек калаҫма пӗлсен мӗн-мӗи 
каласа памӗҫ-ши, шухӑшларӑм епӗ.

— Мӗншӑа лашисене шмвлӑ тиелӗк ҫинчех 
тӑрататӑр?

~  Ҫуркунне ӑҫтан тасатса ҫитерен. Ҫурхи ш| 
йухса кӗретех ӗнтӗ.

— Ак ҫак лаша хӑмӑчӗ ӑҫта?
— Хӑмӑчӗ-и?
— Хӑмӑчӗ ҫав.
— Ку лашан хӑмӑтне Йӑван илсе кайнӑ пул.ч»,
— Ку лашан?
— Куна пӗлместӗп.
— Кунӑн?
— Тожӗ пӗлместӗп.
Витере кӑнтӑрла хунарпа шырасан та 16 лш 

пуҫне 5 хӑмӑтран ытла никам та пӗр хӑмӑтне т 
пас ҫук. Ку ӗнтӗ вӑл ҫуракине калама ҫук па 
хатӗрленсе пирӗн пата екскурҫҫине те пыма пу 
таратӑр сӑмахӑн Г-мӗш пункчӗ пулмала. Мат; 
хатӗрленнӗ, шереметсем!

— Сӳрисен шӑлӗсем ҫук мари, тӑхта-ха, пӗр[ 
иккӗ, виҫҫӗ, тӑваттӑ... И-и, есӗр, йултзшсем, ы 
хӑтланатӑр халичен сӳре шӑлӗсене лартмасӑр, 
сасса хӑпартарах пуплесе ,Блок-нот“ ҫине ҫы 
ма тытӑнчӗ ман йулташ.

— А, товарищ Михайлӑв, вӑхӑт ҫук, ӑнланата 
вӑхӑт ҫук, епӗр ӑна сӳре шӑд>не йалӗпе тытӑяа 
раз-дза ҫех туса лартатпӑр,—чӑтаймарӗ Микул»

— Вӑхӑт пулман мар, вӑхӑтытлашшипех' пулв 
анчах есӗр ҫураки хӑй тӗллӗнех иртессе шак 
нимӗн те хатӗрлемен,—тавӑратпӑр.

— Сӳресене кӑкармали пӑйавсем ӑҫта?
— Вӗсем манп^тра, анчахҫитеймеҫҫӗ-ха,—хӗре: 

нӗ питне кӑтартмасӑр ответ)1ет Петров.
Аван иртрӗ екскурҫҫи. Предҫедатӗл канашлур! 

метр тӑршшӗ чӗлхине чӑсса йарса суйма ӳркенме| 
пулсан, епӗр те колхоза ҫитсен тӗрӗсленӗ хыда 
колхоз прелҫедатӗлӗи мухмӑрне вӑхӑтсӑр уҫса,и 
вӗҫлӗ пӗҫвртме ӳрквнмерӗмӗр.

Сӳпвнккв Иам

Виҫекенсем
'Пӗчӑк-Чӑкӑрти (Шупашкар районӗ) уйрӑм г 

ҫалӑхлисем апретӗн 27-мӗшӗнче ҫӗр .те виҫсе е 
термен. Мункун кунӗсенче черккесем виҫсе иртеӳ 
Вӗсен кахӑллӑхӗ ыиҫе центнӗр турга^-ши, ҫа»' 
тараса ҫине лартсах виҫсе пӑхмала ҫитес Ака(! 
йӗнче.



Чи кирли
Калапӑр, санӑи йулташу малтаы ыӗн те пулин 

пысӑк ӗҫ тума шутласа хунӑ пултӑр. Кайран, тем 
пирки хӑй тума шутласа хуни ҫинчен манат кайат ун 
пуҫӗ. _Ие тата, калӑпӑр, ӗҫне тума хӗрсех тытӑнат 
пӗр'Пӗр есӗ палланӑ ҫын, мӗкӗрленет. асапланат, 
тар йухтарат. Кайран пӑхатӑн та—унӑн мӗн тунӑ 
ӗҫӗ ишӗлсе аннӑ.

Мӗпшӗн капла пулчӗши-ха?—тесеҫын ӗнсине те- 
миҫе хутчен хыҫса илет те, вара тин туйат мӗн- 
шӗн ҫапла пулнине.

Сӑмахран, есӗ пӳрт тӑватӑн—никӗсне хывк а ман- 
иӑ, хӗлле вӑрмана кайма тссе тӑлӑп тӑхӑнса пӳрт- 
ргн тухса кайатӑн—пуҫна илме манман пулин те, 
1уҫу ҫиве ҫӗлӗкна тӑхӑнма маннӑ кайнӑ есӗ. Пуҫ- 
«£ .сивачисем* пур йенчен те тапӑнса илсесӗн 
гин ҫӗлӗкӳ кӑмака хыҫӗнче йулни ҫинчен аса ил- 
:е пӳрте, чӗпӗ ҫине виркӗнекен хурчӑка пек, сир- 
генсе кӗрсе кайатӑн.

Авӑ, сӑмахран илсен, манӑн йулташпа пӗрре ҫа- 
5ӑн йышши питехте кӑмӑла каймала мар ӗҫпулчӗ 
фтнӗ уйахра. Вӑл ҫҫ пулнӑ хыҫҫӑн йулташ 40 тав- 
шк, .табак хутаҫҫи шыракан" лаша пек пуҫне 
гсса ҫӳрерӗ. Хуранта пӗҫернӗ паранкӑ кӑна мар, 
уллӑ аш йашки те пыр витӗр анса хырӑма кӗрсе 
(ырнаҫми пулчӗ, тет. Сӑнӗ те хӑрушӑланса кайнӑ.

цҫӗ, сиремаласа парастӑк, чӗрне хури пысӑккӗш 
;1апаларанах пуҫланса кайнӑ, тесен те йӑнӑш пу- 
Иас ҫук.

Ҫӗнӗ зайом тухни ҫинчен хамӑр йала хаҫатсем 
флӑ хыпар-хӑнарсем килме тытӑнсанах, манӑн 
усӑм Сӗркке Ваҫли, майӑн 1мӗш ӗ чухнехи пекех 
авасланса кайнӑ. Путек пек тӑрстин-тӑрстин 
иксе ҫӳреме те кӑмӑл пулнӑ унӑн. 
ачах халӑхран вӑтанарах тӑнӑ. Урӑх йапала 
ннчен калаҫма пӑрахрӗ вӑл хушӑра, пӗр ҫав за- 
ом ҫеҫ ун чӗлхи ҫинче. Кӳршӗ-хурӑнташсем каланӑ 
ӑрӑх, зайом ҫинчен итлеме пӳртре никам та пул- 
асассӑн, ватӑ пирки просудицӑ пулса сӗлеке йер- 

: ӑ кӑвак кушаккипе те пулин зайома илме кирли 
инчен калаҫса иртерет (ку ӗнтӗ вӑл те тӗрӗс, те 
ар, татса каламах пултараймастӑп'. Ирхине тӑ- 
ат те, зайом ҫинчен ӑнлантарса ҫӳреме йалтӑрӑх 
/хса кайат. Килӗрен киле ҫӳрет.
Мӗн каламали пур ӗнтӗ—зайом сарас кампанийе 

ӗтӗмӗшпех хӑйӗн хулпуҫҫи ҫине илсе йӑтса пычӗ 
ӗт. Финударник терӗмӗр вара ӑна хӑйне те ҫапла 
^ченӗшӗн.
Зайом пиг усӑлӑ ӗнтӗ. Ун ҫинчен вӑл пӗлсе 

ӑна тӑмаст, пӗтӗм чӗринчен ӗненет. Чӗринчен кӑна 
ар, пӗтӗм ӳт-пӗвӗ^нчен... йун тымарӗсем те ӗнен- 
IX тӑраҫҫӗ ҫавна. Ененнӗрен ӗнтӗ т^ ӗк р е те, ахад) 
чвӑрман чухне шухӑша кайсассӑн та, зайом ку- 
онӗсене хачӑпа каса-каса илет, вуншар, ҫӗршер 
иншер тенкӗлӗх хут укҫасем пӗр тӑруках выд^а- 
а илет. Вӑл укҫапа тем те гуйанат, сиыӗс тимӗр 
итнӗ шатрун ҫурт туса лартат... Ех, мӗн тӑвас- 
ине каласа та пӗтерес ҫук. Ҫавӑнпа калаиӑпӑр. 
Зайом кампани хыҫҫӑн чылай уйӑх иртсен, хаҫат- 

?нче пысӑк саспаллнсеыпе выд^ав хӑш хулапа хӑш 
ыслара пуласси ҫинчен ҫырса пӗлтерчӗҫ, зайом 
лнисене хаваслантарса.
Ана вуласан, ҫӗрӗ ҫӗрӗпе ӑсгӑр ӗмӗтсем Ваҫлийе 

ивӗ. чӗриклетекен крава -̂ ҫинче, вӗри ҫатма ҫин-

чи чӗрӗ пулӑ пек, йӑшӑлтаттарса выртарчӗҫ. Вери 
пуҫӗнче нумай ыоД)Севчен туна чыхвӑрсем 
пӗрин хыҫҫӑн тепри урса кайсах чупаҫҫӗ.

Зайом вы.(бавӗсен таблици Яала килесси пӗрик- 
виҫ кун анчах йулчӗ. Авчах Сӗркке Ваҫли хӑвала- 
са пыракан вӑхӑт, чӑхӑмӑҫӑ л̂ аша пек, аран ури- 
сене иле-иле пусса, малала шӑвнӑ.

Йулашкинчен, такҫанах кӗтнӗ вӑхӑт ҫитнӗ. Хут 
купӑс атӑлӑ, сӑран сумкӑлӑ, пичӗ ҫине ҫурхи сӑн 
ҫапнӑ, уссисӗр пиҫмоносцӑ Сӗркке Ваҫилине зайом 
выд)авӗн таблицине ҫапнӑ „Канаш“ хаҫатӑн паха 
номӗрне тыттара^ .̂

Телей хӑйпе туслашнипе кӑтартма, Сӗркке Ваҫ- 
ли пиҫмоносца чӗнет те, иккӗшӗ выд^ав таблицине 
пӑхмэ тытннзҫҫӗ»

— 1490-мӗш ҫерири 49 номӗрлӗ облигаци выд^а- 
са илнӗ.

— Манӑн мар-ши вӑл нумӗрлӑ облигаци?— 
Сӗркке Ваҫли пуҫӗнче ҫиҫӗм пек шухӑш ҫиҫҫе 
унӑн пичӗ ҫине тулли хаваслӑх сӑнӗ ҫаптарчӗ. 
Чӗтрекен аллисемпе кивӗ сӑн ҫапнӑ шалавар кӑс- 
йинчен пӑртмац)0 кне кӑлара^ те...

У-у, хӑрушӑ, пит хӑрушӑн зайом кампанийӗ 
вӑхӑтӗнче пулнӑ ӗҫсене аса илет: ара чӑнласах 
телейлӗ пулма тивӗҫлӗ Сӗркке Ваҫли тӗрлӗ йыш- 
ши ӗҫсем, кампанисем, агитацисем айне пулнӑскер, 
ҫав зайомӑн облигацине пӗрне те туйанман. Кам- 
пани вӑхӑтӗнче туйанассине маннӑ пулнӑ, кайран 
та маннӑ.

Инкек вӗт ку, инкек! Инкекӗ кӑна мар, синкекӗ 
те пур чылайах, йал кулмалӑхах.

Иваи Мучи.

Ыписен пур чух
Писатӗлсвм пурте ҫутӑсӑр 

лзраҫсӗ. Водоҫвет памасГ.

Ҫун, ҫун, хӑййӑм,
Ҫун, хӑййӑм,
Сӑввӑм ҫырнса пӗтиччеи.

Чӑт, чӑт, чунӑм,
Чӑт, чунӑм,
Електрӑҫуг париччен,



Ҫӑвар, конешнӑ, калаҫат. Ҫӑвара карсан унӑн 
хӑвӑлӗнчен темле сасӑ та тухма пултарат. Епӗ, 
конешнӑ, ҫӑварсем ҫинчен вообшче каласшӑн мар: 
уйрӑм ҫын, калас пулат, хӑйне май етемме йе- 
вӗрлӗ, ҫутамрах лапшака кӗлетйелӗ, чинлӑ, паллӑ 
Иефимӑв ҫӑварӗ ҫинчен каласшӑн.

Ҫӑвар, конешнӑ, Йефимӑвӑн хӑйне тивӗҫлӗ вы 
рӑнчех, ытти чӗрӗ чун ҫӑварӗсем пекех тути хӗр- 
Ънсем выд)анипех уҫӑлкаласа хупӑнма пултарат. 
Ч а̂лӑш мар, пӑрнӑҫ мар, ҫине тӑрарах карсан вӑл 
ҫӑвара хуран куклисем пиллӗктаран шӑнӑҫма пул- 
тараҫҫӗ.  ̂ > ■

Пӗрре ирпе, Йефимӑв канцелерине пырса сӗ- 
тел хушшине ларсанах, кӑкӗ таран качи пӳрнине 
сӑмса шӑтӑкне чиксе: черт возьми! тесе аллинчи 
пнлӗк пӳрне тытӑмӗпе ручкӑ йарса тытрӗ.

— Кам-ха ку?.. Кам вӑл Герасимӑв? тесе Ишмен- 
дерӑвран ыйтса тӗпкӗчлерӗ.

Чӑрт-чарт, йарт тутарса чӗркелерӗ те ручкине 
пӑрахрӗ.

«Ншмендерӑв, с удержанием 80-ти рублей вы- 
дать“ тесе хут таткине Райфо*) бухгалтӗрне пачӗ.

— Чакарма йурамаст, РКК тӳлеме хушнӑ.
— Ни черта!.. 80 тенкӗ тытмала. Герасимӑв— 

личнӑҫ^г,епӗр—патшалӑхукҫин хутаҫҫи хуҫи. Пирӗн 
ирӗк. Укҫа хутаҫҫи пирӗн алӑра,—терӗ хайхи

-ҫӑвар.
— Йефимӑв, епӗр санпа калаҫма килтӗмӗр. Ко- 

нешнӑ, ӗҫсӗр мар,—тесе Чербай йалканашӗнче 
учитлӗ Илйин кӑсйинчен хутсем кӑларма тытӑччӗ. 
тӗлӗнмели ӗҫ!.. Мӗне йурат ку? Вӗт сахал мар 
2164 тенкӗ те 59 пус укҫа шуткӑ мар.

Епӗ те укҫа пирки,~терӗ Мӑнпантӑкри учит- 
ле Зайцӗв.

— Мӗн?.. мӗнле укҫа? тесӗ илчӗ Йефимӑв
— Вот сталӑ пы4, пирӗн йалканашне есӗ пынӑ,— 

терӗ Илйин.—Иртнӗ разра РОНО-па килӗшсе есӗ 
Райфо пуҫлӑхӗ ху ҫырнӑ дута улӑштарнӑ.

Ну?..
— Ну, йалканашӗ хад) пире виҫӗ учитле 1932— 

33—34 ҫулсем хушшинчи 5-мӗш сехетсенче вӗрент- 
■ӗшӗн, хватершӗн хушса памаст, мӗншӗн тесен 
есӗ хушман... Малтанхи сӑмахуна улӑштарса ,н е  
выдать" тесе ҫырса хӑварнӑ.

— Ҫыртӑм, паиа хушмарӑм!

— Как ма? Есӗр 5-мӗш сехетсенче мӗн вӗрентнӗ?
— Как мӗн? Пени, труд, физкуд)турӑ, рисовани
— 5-мӗш урокра вӑл дисциплинӑсемпе вӗрент 

ие йурамаст. Пени, труд, физкуд>турӑ тата рисо 
вани иккӗмӗш, йе виҫҫӗмӗш уро^ҫсенче пулмала 
4-мӗш 5-мӗш уроксенче математик йе чтени тӑваҫ 
ҫӗ. Куда годитсӑ? Раз апла мар—укҫа памастпӑр 
Епӗ ку хушува сирӗн уроксен расписанине пӑхсан 
патӑм.

— Тӗрӗс мар, пире кӗркунне раҫписанисем

•)Хбрлӗ Чутай Райф^.
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ҫинчен кӑтартса пачӗҫ. Епӗр ку ӗҫе РОНО хуц 
пек тӑватпӑр. Раз установкӑ!

— Тӳлемест^Гӗр, пирӗн тоже установкӑ. 
жет резинкӑ мар: туртсан тӑсӑлмаст.

— Епӗр резинкӑ-и тата?
— Кайӑр, ку ыйтупа урӑх калаҫмастӑп^
— Пайан сана учитлӗсем йӗрӗнтерсе те ҫип 

чӗҫ пулас та,—тесе Кӑмашари КҪШ пуҫлӑхӗ—1 
тинӑв сӗтел умне пычӗ.

— Мӗн калас тетӗн?
—  Мӗн каласси?.. Камӑн , мӗн ,ҫитмест—ҫае 

ҫинчен калаҫат. Иртнӗ разра президиумра есӗ 
та Кӑмашари КҪШ-на кулак ҫурчӗс^не икӗ ҫу 
пама килӗшрӗн, ма хал> пӗрре кӑна хӑваратӑр?

— Пӗрре мар!..
— Пӗрре!
— Ҫук, пӗрре мар. Акӑ итле! Пӗрри Маскин 

ҫурчӗ, тепри Маскин В. А. ҫурчӗ. .Минҫе?
— Тӑхта-ха..'. Пӗрре пулат. Маскин В. тес 

пӗрре, Маскин В. А. тесен ӑҫтан иккӗ пула 
Тепӗр „А“ хушса ҫырсан Маскинӑн икӗ пӳрт 1 
йепле ге тухмаст. Шкула ҫурт кирлӗ.

— Урӑх пама пултараймастпӑр. Епӗр вӗсӗ 
урӑх -ҫӗре турттаратпӑр. Ак пӗрне Хӗрлӗчута; 
п^штӑ ҫурчӗ тума кӳретпӗр. Укҫала сутнӑ.

—  Кӑмашара шкул кирлӗ-ха вӗт?

— Не мойо дело. Бӳджета укҫа кирлӗ... Бӳ, 
жет резинкӑ мар. Шкул тесе хака кайакан ҫур 
сене шкула памӑстӑп.

— Ачасене ӑҫта вӗрентес?
— Ҫӗнӗ тутараТпӑр.
— Хӑҫан?
— Бӳджетпа пӑхсан!.. ку ыйтупа сӑмах пама( 

тӑп, калаҫмастӑп!..

Ак, хал) ӗнтӗ вулакансем есӗр пӑхӑр. Пӑхӑр т 
курӑр. Йефимӑвӑн хӑвӑлӗнчен 3000 таран укҫ! 
шкул вад)Д)И ҫуртсем курнаҫҫӗ, анчах вӗсем Йе 
фимӑв ҫӑварӗнчен тухса, тивӗҫлӗ вырӑнсене пыр 
са лараймаҫҫӗ.

Ку ҫӑвара тапкӑч лартса шаларах пӑхсан тата: 
ыӗн курӑнма пултарасси хад> паллӑ мар-ха. Тап 
кӑчне йантлама ,КАПКӐН“ л^^ҫине заказ пара 
терӗм. Тапкӑчӑн виҫине пӗлме Йефимӑвран виҫ< 
илтӗм.

Закаа паракан—Калах

Шупашкарти студентсер стояовЛкбнча
— Иккӗмӗш б?буд& мӗн парас?

— Жалйбӑ кӗнеки.



Ҫураки
Йвтӗрне райдотребсойувӗ ҫуракя 

ва-1,,!ьи йад® кнрлӗ таварсем анм те 
кӳрмен. Духисвм, хӑйусем, т ^ с в м ,  
пӳдрӑсем ҫеҫ складсенче, Горпон 
5 пип теыкӗлӗх кайыан тавар.

А. Мяокиков ӳкврчӗкӗ.

р я и п о т ^ ^в го ю з
м п г А Ъ т  .

Райпотребсойуз: Ей, ӗҫхалӑхӗ! Килӗр, илӗр, ҫураки вал)Ч)И тэварлӑ пулӑр! Тикӗг вырӑнне урапана 
).не духисем, тӗрлӗ йышши одеколон, йӗвӗн тума лентӑсем, сӳре вырӑнне турасем! Ей, ей, илӗр!..

X  ___________________________

Айӑпсӑр ларчӗҫ. (
Угоювнӑй кодексӑн тӗрлӗрен статйисемпе айӑп- 

анса тӗрлӗрен вӑхӑт ларма лекет гӗрмере.
Анчах тӗрмере ларакансенчен пурте мӗнле те 

улин сийен ӗҫ тунах. Калӑпӑр: социалисӑмла обш- 
1ствӑна 'киревсӗр сийен ӗҫ, вӑрӑ туни, ҫынна ват- 
и, вӗлерни тата ыг. те.
Ҫакӑн пек сийен ӗҫсем тӑвакансене хупнипе йе 

усанмали ҫурта йанипе пурте килӗшетпӗр.
Анчах епӗ сире пӗр айӑпсӑрах, никама сийен 

умасӑрах 4 уйӑх тӗрмере усрани ҫинчен каласа 
арасшӑн.
Тӗрме пӳлӗмӗ сивӗ. 6 уйӑхлӑ хӗлӗн сивӗ кунӗсен- 

е, уйӑхсене пӗре те вутӑ хутман. Хеллехи^ сивӗ 
ил шӑтӑк ҫурӑкран шӑхӑрса ҫеҫ пӳлӗме кӗрет. 
Иартлама снвӗ ҫиллӗ каҫсем. Ех, ахаД) калама 
а хӑрушӑ. Ҫавӑн пек чӑтма ҫук хӑрушӑ услови-

сенче алӑ иккӗн пӗр пӳлӗмре 4 уйӑх пурӑнчӗҫ 
тӗрмере.

— Мӗншӗн? Камсем ларчӗҫ?
Анчах... мӗн анчахӗ пур унга, тӳррипех каласа 

парам. Кӗт тӑхтӑр ҫех, ҫӑварсен хуҫи хусамӑрах 
пулӑр, ан кӑшкӑрӑрах!

— Ан кӑшкӑрӑрзх. Епӗ кӑна ҫынсем тӗрмере 
ларни ҫинчен каламастӑп вӗг. Елӗк районӗнчи 
Мӑн-Шетмӗри почтад)йон Григорйӗв пуштӑ йешчӗ- 
кӗнче 52 ҫырува. 4 уйӑх усрани ҫинчен калатӑп.

— Тархасшӑн ан кӑшкӑрӑрах! Тен, май килсен, 
епӗр Григорйӗва ҫак ӗҫсемшӗн есӗр илтмелех 
кӑшкӑртӑпӑр.

Сӳпеиккв Илли



ШЫ  сывлӑхӗшбн тбрб- 
шакан ҫын

ЦРК, Заготкож.^^Заготзерно, ху- 
дожниксен Оргкомитечӗн, Водоҫвет, 
Йалхуҫалӑх инҫтитучӗ, Коммунтрест, 
Сойувмясо кӑнце^ьарисенче пӳлӑм 
тулли тӗтӗм йавӑнат.

Перепиҫ ӑсти

— Мӗн капла противогаз т&хйнса патйн?

— ЦРК-на чден укҫи тӳлеме каймала, 

Чӗдӗм тӗтӗм кӗрсе чыхӑнса кайасран 

противогаз тйхйнса кайас терӗм.
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РКӑҫал апрел уйӑхӗнче 3 ҫулган пуҫласа 15 
хисем тарана ҫитиччен ачасене шута илсе тухма, 
пулчӗ. Вӑл ӗҫе шӑпах кулакла хӗрлӗ ҫӑмартал 
сӑра-ерехлӗ мункун ернинче пулса иртерме тив(:

Ку праҫникре йупа шӑтӑкӗнче те сӑра тут  
пулат, теҫҫӗ. Кӑна епӗ ҫеҫ мар, Канаш районӗш 
Ананйӗв Прохор йатлӑ учитлӗ те аванах пӗле 
Ҫавӑнпа та вӑл пӗр уйар кун ирхине апат ҫик 
лесен, шыв ӗҫесси килнӗ пулин те, шывпа лӗпӗ 
тетсе тӑмарӗ, часрнх перепиҫе тухма васкар 
Прохор пӗр киле ҫитсе кӗрсе ҫакӑн пек ыйту к 
ларса тӑратрӗ килхуҫи умне:

— Сирӗн 3 ҫултан 15' ҫула ҫитичченхи ачасе 
пур-и ҫак? у

— Вӑл ҫулхисем пирӗн ҫук та-ха, кам пултӑн-1 
ес, йулташ,—тет вӑрманхӗррисем, хӑй, пы-ы ысӑ 
тӑм кӑкшӑмран сӑра тултарма тытӑнчӗ.
 ̂ — Учитлӗ еп, Ананйӗв Прохор йатлӑ.-^ерӗ.

— А-а а, ҫавӑ-ха еппин ес, имшер! Ак ҫакна ӗҫ 
се пар-ха ес, имшер, кӑна „15 ҫулхи“ тейӗпӗр,- 
тесе саррӑн курӑнакан сӑрана тыттарчӗ учитлӗн 
ӗҫтерме. Унтан четвӗртрен ,самогонкӑ“. тултарс 
пычӗ те,—ку пӗчӗкрех, кӑна „3-ри“ тейӗпӗр, шал 
тутарха пӗре,—терӗ.. х

Прохор ку килтех пуҫне тӗтрелетсе тухрӗ. Каҫ 
чен кӗмели нумай. Нумай килтӗ сӑра, ерех— „хлеб 
ное“ те самогоякӑ. Самогонкӑ чылайах вара. Кӑш 
тутарма чарасси ҫинчен „бригадмил" членӗсем т( 
нимӗн те туман.

Прохора час-часах ӗҫтереҫҫӗ.
Урамра пивнер ҫулӗнчи ачасем выоьаҫҫӗ. Про 

хорӑн урах мар пуҫӗ шухӑшланипе ӳсӗр ҫӑвар? 
ачасене ҫапла каларӗ: камӑн вак укҫасем пур с-И' 
ирӗн? Епӗ сире кӗҫӗрех кашни пӗр пусӗшӗн ик! 
пус п-п-паратӑп, парӑр-ха, ачасем!..

Ачасем хавасланнипе учитле каласа пӗтерме ПЗ' 
масӑр,- унӑн типшӗмрех ывӑҫ тупанӗ ҫине хӑш5 
2 пус, хӑшӗ 5 пус, 1 пус,- 3 пуслӑххисем хурса 
тултарчӗҫ. Ананйӗв кулкалӑса малала ланккарӗ,

Татах сӑра, татах ерех. Прохӑрӑн пуҫӗ урӑхла, 
куҫ-пуҫсем улшӑннӑ, пӗр стаканах магазинти сса- 
кансем пек нумайӑн курӑнат, тепӗр чух катка ма- 
нерлӗн те курӑнса улталат. Павлов Иван вырӑннь 
Иваиов Павел, Викторов Ваҫилий вырӑнне Виҫил- 
йӗв Виктор ҫыракан пулчӗ сыпнӑ тӑн-пуҫ. Вӗсевҫ 
вуласан хӑйне.те Ананйӗв Прохор вырӑнне, Про- 
хорӑв Ананий тесе чӗнес килет. Коран-кайран 
ҫыраймийех^пулчӗ учитлӗ.

Каҫпа Тутар-касси урамӗнче:—давай, Ананйӗа, 
10 пус, епӗ 5 пус панӑ. Давай 4 пус мана, 2 пус.- 
епӗ 3 пус панӑ... давай 8 пус тесе ҫухӑрашнисен 
айакранах илтӗнет.

— Мӗн кунта?—тетӗп.
Патнерех пырса пӑхрӑм та, унта леш хайхикӑв- 

тӑрла Прохора укҫа панӑ ачасем учитлӗне чыш- 
кӑсемпе, тапкӑсемпе урӑлтарма тытӑннӑ. Лайӑхвх 
ватаччӗҫ- пуд> тен, анчах чаракансем тупӑнчӗҫ. Ҫап; 
ла вӑл ҫамрӑксен чышкинчен хӑтӑлчӗ. Ҫапла турӗ 
нерепиҫе, ҫапла воҫпитани панӑ вӑл ҫамрӑк ӑру- 
на—перениҫ ӑсти Ананйӗв.

Ҫитӗннисен перепиҫӗ пулас. пулсан, хӑйне Анан- 
йӗв тесе ан ҫырӑрах. Пйанчушкин тейӗр.

и. Д. Шакров.



Шанчӑклӑ вырӑн
Г. Еидвр ӳкерчӗкӗ.^

Вӑриар районӗнче райкомол сӑысИ айӑячах^^амрДк Гвы^ӑх- 
сене пусаҫҫӗ. (Сыиокип сӑмахӗячвм).

— Епӗ ҫамрӑк вы.(ьӑх пуснине ннкамах та сисес ҫук-ха. Ҫӳлтисем вӗсем инҫетеле пӑхаҫҫӗ, 
кунтине курас ҫук...

Нимӗн тумали ҫук чухне кӗрӗк арки йӑвала, 
■;ҫӗ чӑвашсем. Ҫакна пурнӑҫа кӗртес майпа пу- 
•с Чӑвашростӑра ӗҫлекенсем, ӗҫ ҫук майпа-и, йе 
фӗсрех каласан, ӗҫлес килменрен-и, тӗрлӗ ,хы- 
1рсем“ шыраса тупаҫҫӗ те пӗтӗм республик тӑ- 
IX сарса ҫӳреҫҫӗ.
Калӑпӑр ӗҫӗ ҫапла пула1: Чӑвашростра ӗҫлекен- 
'гр ӗҫлес килмен пиркн Атӑл хӗри тарӑх еулӑн^ 
Чӳрет. Кура^ вӑл ҫынсем пулӑ тытнине. Пырат 
I пулӑҫӑсем патне вӗсемпе калаҫыа тытӑна’1'. Ку 

пулӑҫӑсем пулӑ вӑлтапа тытаҫҫӗ. Пӑхсан- 
'Шсан курат вӑл— вӑлти вӗҫӗйче пӗчӗк шӑнкӑрав 
п<ки пур, пулӑ ҫаклансан шӑнкӑравӗ йанрат, каш- 
н шӑнкӑравӗ хӑйне майлӑ сас кӑлара^г. Чӑваш- 
Рстра ӗҫлекен тӗлӗнсе хытсах кайат. Нихҫан кур- 
ч» вӑл ҫакнашкал пулӑ тытнине. ,Вӑт искусствӑ, 
вг изобретени“, тесе тӗлӗнсе ларат вӑл. 
1арсан-ларсан кӑнце;ь*риле кайат те ҫыра̂ г:

,Звонки для рыбной ловли.
Любители рыбяки, актвры Чувашекого акадомичвоко- 

го тватрв Королав, Каеаткин, Трофниов иаавраяи а л я  
ужаиия рыбы малаиькиа ааанкн— копаквльчики качаетаан-

Чбвашроста пулбҫбсем
ио нв уетупаюшие наетоящих звонков. Они едалели зевн- 
ки иа недных 20 калибериых охотничнх патронов, под- 
пилив их на разныв длины. Латроны, подпиленныа на 
разныв длниы двют различныв звуки. Для язычка при- 
вашан охотничий дробь тоикии проволочным волоском 
(ЧувашРОСТА)*.

Чӑвашроста хӑй те ҫӗнӗ хыпарсем ,ҫук “ пирки 
ӗҫсӗр лараканскер, хӗпӗртесе ӳкет, ку ,хыпара“ 
часрах пичетлесе мзйӑн 5-мӗшӗнче хаҫат редакци- 
сене кайса парат.

Ан тив, шӑнкӑравпа пулӑ тытнине пугле пулӑҫ- 
сем пӗр 50 ҫул хушши пӗлеҫҫӗ пултӑр. Ан тив, 
республик савӑчӗсенче рабочисем, колхозсенче 
колхозниксем хӗрсе ӗҫлеччӗр, вӗсем кунран-кун- 
пысӑк ӗҫсем туса пыччӑр, ҫӗнӗ ҫӗнтерусемтуччӑр. 
Мӗне кирлӗ вӗсем Чавашростӑна? Вӗсен ӗҫӗ мар, 
пулӑ тытмали „'маленкие звонки--кол*кольчики“- 
сем кирлӗ вӗт Чӑвашростӑна.

Ҫитменнине тата пӗр кун хушшинче республик 
пурнӑҫӗ ҫинчен 7 строкалӑх хыпар тупса парсан 
кам:-Чӑвашроста ӗҫлемест, теме пултара^'.

Ҫук, ӗҫлет пнрӗн Чӑвзшроста; ӗҫ ҫук чухне кӗ- 
р1к аркитепулинйӑввласа.эарат. Хадатра ӑҫлвкен.



Ҫук, тухмаст ман йумӑр.
Камран кулас?
Хӑвах шухӑшласа пӑх, хисеплӗ вулакан, вӗт 

Шӑмӑршӑ райҫӗрӗҫ пайӗн пуҫлӑдӗ пеккисенчан, 
Гурйанӑв леккисенчви кулма ҫук вӗт?

Хӑвӑрах шухӑшласа пӑхӑр, етем тенӗ йапзлана 
выл)ӑхран уйӑрса илме пс-лесех пухат ӗнтӗ. Усал-и, 
лайӑх-и вӑл, ҫав тери ҫилӗллӗ-и, пурӗпӗрех, ун 
ҫинчен хӑт кирек мӗн каласан та, етемме етемех, 
вы.(ЬЗха вы.(ьзхах тес пулат пулмала. Гурйанӑв 
ҫинчен те ҫавнах калас пулат. Гурйанӑв етем. 
Мӗншӗнне хӑвӑрах чухлатӑр пу.^)... Еп ӑьа кӑна 
ӑнлантарса вӑхӑта сайа йамӑп. Кӗскен ҫеҪ,пӗр 
сӑмахпах каласа пама тӑрӑш ӑп. Кирек мӗн калӑр 
есӗр мана, маншӑн пурӗ пӗрех, еп сире, есӗр мана 
курмастӑр. Гурйанӑв етем, иккӗмӗш йе виҫҫӗмӗш 
сортли мар вара, вӑл йаланах первӑй сортсен 
хисепӗнче тӑма йуратнӑскер. Ҫавӑнпа ӑҫтан кулма 
май пултӑр-ха унтан. Кулсан та мӗн тесе кулан?

Ҫук, тухас ҫук ман йумӑр...
Каҫарӑрг тӗнчере Гурйанӑвсӑр пуҫне урӑх етем 

ҫук пекех аппаланатӑп, Ула куракӑн пӗр йурӑ 
тенӗ пек, ман хамӑн та иккӗ мар пзьчас. Мӗн тӑ- 
вӑн ӗнтӗ, ытараймарӑм, йурататӑп Гурйанӑв пек 
етемсене.

Сирӗн пӗлесчӗ, йепле аван, йепле тӗлӗн.меле 
етеы Гурйанӑв!.. Ах, йепле каласан ӑнлантарса 
пама пулӗ-ши сире? Ҫук, пулас ҫук манран, тух.тс 
ҫук ман йумӑр, ман вырӑнта Гого.(ь пулнӑ пул- 
сан, ех, мӗн тӗрлӗ краскӑпа сӑрламан пулӗчнӗ 
вӑл ӑна.

Лайӑхрӑх шухӑшласа пӑхсан чӑнахах та тӗлӗн- 
меле вӗт. Мӗн чухлӗ ӑс, мӗн чухлӗ пултарулӑх 
ун пуҫӗнче! Вӗт вӑл генисенчен те гени. Пӗр сӑ- 
махпа каласан, ҫакнашкал пысӑк ӑслӑ пуҫа район- 
ри учрежденире ҫӗртсе выртарма та кирлӗ ыар 
пек... Ак, илсе пӑхӑр-ха есӗр ӑна... Калӑпӑр ун 
патне республикри Ҫӗрӗҫ комиссариатӗнчен пӗр- 
пӗр хут пынӑ пултӑр. Хучӗ 'ҫинче, районра ҫураки 
ва. .̂(ЬИ вӑрлӑх пухса хатӗрлес тӗлӗшпе, ну, калӑ- 
пӑр, вӑрлӑхсене суртласа йе им-ҫампа емеллесе 
хатӗрлес тӗлӗшпе ӗҫсем мӗнле пыни ҫинчен ыйтса 
ҫырнӑ пултӑрь—ну сводкӑ ыйтса йанӑ пултӑр еп- 
пин, вӑл иурӗпӗрех ӗнтӗ, кирек мӗн ыйтса йарсап 
та... Пирӗн Гурйанӑв кунашкал хутсене хи гҫ йеп- 
ле ответ-парасси ҫинчен шухӑшлама пу ие чӑр- 
ыантарса апаланмаст те... Мӗншӗн тесен унрн пуҫ-
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не унашкал пӗчӗк шухӑшсемпе аппаланма ту5( 
Мӗн тума чӑрмантартӑр вӑл ӑна. Вӗт кун ҫин 
вӑл пуҫӗсӗр пуҫнех, ури тупанӗпех аван шух1 
лама пултарат. Ун пек чухне вара вӑл (хут I 
илсен) сулахай урине ҫӳлеле чанк тӑратат те п 
икӗ ҫекундран ытла мар, унтан хӑйӗн служӑш 
сене;

— Ҫырӑр, сводкӑ... Мартӑн 10-мӗш тӗлне Щ  
Буйановск йалсовечӗ 129,76 центнӗр тӗшлӗ т 
пӑрҫалӑ ку.(ьтурӑсен вӑрлӑхне хатӗрленӗ.

Служӑшчи- вара чӑрт-чӑрт тутарат те, ха1 
сводкӑ пулса та ларат.

— Татах пур-и? тет служӑшчи ун таврала ач 
кушак пек йавкаланса.

— Тавай, ҫы р,— тет пирӗн Гурйанӑв, сылт 
урине хӑмла шучи пӑк тӑратса,—Б.—Буйановск 
йалсоветӗнчи йединоличниксем 82,5- центнӗр т) 
вӑрлӑхӗ хатӗрленӗ.

— Интереснӑ...—тет служӑшчи ҫырса хурса.
— Ҫыр,—тет татах Гурйанӑв, кунчӗ вара в 

ик урине харӑс тӑрагат,—Чапкас йалсоветӗн 
йединоличниксем 204 центӗр сӗлӗ вӑрлӑхӗ хатӗ 
лесе хунӑ.

Лешӗ ҫырат, конешнӑ. Уншӑн пулсан мӗн, уш 
шухӑшлама кирлӗ мар, ун вырӑнне пуҫлӑх ур 
тупанӗсем шухӑшлаҫ^;ӗ-ҫке...

Гурйанӑв ҫыртарат, пӗрре сулахай, тепре сы; 
тӑм урине тӑратат.

— Ҫыр, Ш ӑмӑршӑ, Трех Балдай, ҫыр, ҫыр, ҫыр,- 
тенӗ йевӗрлех вӗлтӗртетме пуҫлаҫҫӗ унӑн уриса

Чӑкахат та, пӗр пӗчик ҫитменлӗх пекки пу 
ӗнтӗ Гурйанӑвӑн та. Анчах вӑл камӑн ҫук пу^- 
Урисем вӗлтӗртегме пуҫласан, кӑш тах ытлашя 
рех оборот тума пуҫлаҫҫӗ. Чараймаст вӑл вӗсене 
Ҫавӑнпа-и тен, унӑн вӑрлӑх хатӗрлемен Мало 
Буйановск йалсовечӗ 129,96 центнӗр хатӗрлеа 
пулайса тухат. Ҫавнашкалах темскерле майпа, те1 
чӗмеришӗн ӗнтӗ ку, 35,5 центнӗр тулӑ вӑрлӑ_« 
хатӗрленӗ Б -Буйанҫвск йалсовечӗ—82,5 центнӗ? 
хатӗрленӗ пулат тӑрат. Мӗн шуйтан тӑвас тен-х» 
тӗрӗссипех 102 центӗр сӗлӗ вӑрлӑхӗ хатӗрленс 
Чапкас йалсввечӗ—204 центӗр хагӗрленӗ пек пуД' 
са тухсав? Паллах, нимӗн тума та ҫук. Уншй 
Гурйанӑва ма айӑплас? Урисене айӑпласзв 
татах хӑт... Анчах ура тенӗ йапалана пуҫ вырӑв̂  
не шухӑшлама мар, утма тунӑ иккенне хӑвӑр»'
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•латӑр пу;ь. Ҫавӑняа урасене айӑпласси ҫинчен 
ах йумах та пулма пултараймаст.

Гурйанӑва вара хурлма мар, пит те пысӑк 
тӑвас пулат. Мӗншӗн? Паллах, пуҫ вырӑнне 
ашлакан урасене хӑй ҫумӗнче ҫакса ҫӳреме 

;кенменшӗн. Урисем те ҫав, ладнӑ лайӑх етем 
не пулнӑ, Гурйанӑв вы рӗнчетепри пулсан, ҫӗк- 

аппаланат-и?
ара, мӗн каламали пур, Гурйанӑв пек пы- 

ӑслӑ та ырӑ кӑмӑллӑ, ҫитменне тата тӗлӗнмеле 
ӑх етеме тупас ҫук. Пӗр рапӑрт ҫырни мӗне 
ат ун1 Йурийех, ӳркенмесӗрех вуласа п ӑх ӑр -х / 
;алхи мартӑн 15-мӗшӗнче тухнӑ .Красная Чу- 
шя“ йатлӑ хаҫата), йепле пуҫласа йарат вӑл, 
авому слвту ударников-к^олхозников, рапорт.. 

Йепле илемлӗн йанӑраҫҫӗ унӑн сӑмахӗсем. 
кунта ҫакна ан манӑр, вӑл ку рапӑрта пуҫйа 

ман, а пуҫпа ҫырня пулсан мӗнле пулмалаччӗ 
Итту петӗмӗшпех аван, сӗре аван, тӗлӗнмеле 
рапӑрт пулса тухнӑ. Пуҫпа ҫырнӑ пулсан 

ешкел паха рапӑрт пуласси ҫинчен сӑмахна ан 
йкла.
/рйанӑв ҫинчен урӑх калас та мар пу.(|). Ах, 
фӑр тархасшӑн, мансах кайнӑ, епӗ ун куҫӗ 
1ен пӗр сӑмах та каламарӑм-иҫ. Чи малтанах 
I куҫӗсем ҫинчен. Гурйанӑв куҫӗ умӗнче аслӑ 
к  пек ҫӗрӗк-марӑк вырттӑр, ну, еппин, сӑмах- 

„Трактӑр* колхозра 100 центнӗр, „Ҫ утӑҫул“- 
180 ц-р, „Кр. пвбеда“-ра 1бц-р, «Хӗрлӗ сухаҫ* 
хозра 20 центнӗр ҫӗрулми ҫӗрсе выртат тейӗ- 

Пӗр сӑмахпа каласан, хӑрушӑ картин пултӑр. 
‘к ҫӗрулми йепресе выртакан ҫуртсен ҫгенисрм 
IX Ниагар ш ывӗ сиксе антӑр, температурӑ те- 
ии Цел)Ҫипе 18 градус ҫинче тайӑнса тӑтӑр, 
аасем выртма йуратакан лачакари пекех, нӳрӗ 
гӑр еппин. Ҫак хӑрушлӑ кӳлере чӗп-чӗрӗ. 
ки, автан куракан тыра пӗрчи йевӗрлех тутӑ 
шемлӗ ҫӗрулмисем йарӑнсв ҫӳреччӗр. Мӗнле, 
я  шухӑшпа, Гурйанӑв куҫӗсем ҫӗрӗкне мар, 
свежи ҫӗрулмисене те пулин курса ӑна тутипе 
арса илме тӗртӗҫ-ши? Именнӑ ҫук, Гурйанӑв 
сем автан куҫӗсенчен ҫакӑнпа уйӑрӑлса тӑраҫ- 
е ӗнтӗ. Вобшче унӑн куҫӗсем ҫӗрӗк ҫӗрулми 
киревсӗр йапаласем ҫине пӑхма тунӑскерсем 

1, каккой ҫӗрӗк ҫӗрулмисене, Гурйанӑв- сӑм- 
: курнӑшя! та темӗн чухлех спаҫипӑ калас 

Сӑмсине те курман пулсав, мӗнех тӑвас 
'р, есӗр, вӗсемпе.
уртӑр пу;ь хӑвӑрах, о-в1 Йепле аван, йепле 
■нмеле куҫсем Гурйанӑвӑн!
/р йенчен те аван етем Гурйанӑв. Ҫуракинче 
! пӗр пӗрчӗ акӑнмасӑр йулсан та хурлама пул- 

»1С ҫук есӗр ӑна. Ҫуракипе танаштарса пӑхсан, 
.Цанӑв куди тут, мадта тӑрат, унӑн пӗр ури 
®чухлӗ тӑрат. Шухӑшлама пӗлес пулат ӑна.
1;ь ӗнтӗ, хисеплӗ вулаканӑм, есӗ, Гурйанӑвӑн 

31 сурчӑкӗ тӗшне тӑман етемсем Ш ӑмӑршӑ рай- 
31че тек-текех ҫуккине ӗнентӗн- пулмала. Ҫапла 
 ̂е? Есӗ ӗнентӗн, анчах еп ҫук. Мӗншӗн? Мӗн- 
тесен еп пӗлетӗп, кашни ,подлинник“ тенӗ 

зщан хӑйӗн ,копийӗ“ пуррине пӗлетӗп епӗ. 
'змахран, ҫӗрулми ҫӗртекен колхозри пуҫлӑх- 

*!; илсе пӑхар. Вӗсене ҫеҫ мар, Чапкас, Б-Буйа- 
з к йалсоввчбн пуҫлӑхбсвне, йв М-Буйановск йал- 
*1Чбн пуҫлӑзне, Гаврнлова, Трвх-Балдай йалсовв- 

пуҫлӑхне Козловах илсе пӑхар... Мӗнрен Гур-

йанӑв копийӗ пулма тивӗҫлӗ ар вӗсем. Лайахрах, 
пуҫусем ӑшне кӗрсе ларсах шухӑшласа пӑхӑр-ха. 
Каснӑ-лартнӑ Гурйанӑв пекех вӗт, е? Раҫ чын 
тӗлӗшӗнчен Гурйанӑвран кӑшт кӗҫӗнрех ӗнтӗ... Ей, 
ара, чын мӗн вӑл, етемӗ хӑй пулмасан чын пур_- 
ри-ҫукки пӗрех ӗнтӗ. Чӑп ҫав, каснӑ-лартнӑ 
Гурйанӑв пекех ҫав вӗсем те.

Хӑвах шухӑшлаҫа пӑх ӗнтӗ, хисеплӗ вулакан, 
пурте аван, Гурйатав пекех азан, тӗлӗнмеле етем- 
сем. Ун пек етемсенчен йепле кулас, кулас тесен 
те хӑйма ҫук, мӗн тесе кулас-ха?

Ҫук, тухас ҫук ман йумӑр.
Пустуйах шантартӑм вулакана.

Апагер Вгҫли.

Ӳ С Ӗ Р Ӗ Л С Е Ҫ Ӳ Р Е К Е Н  П Р И К А Ш Ч И К
Шӑхасан (Канаш р.) налповӗн прпкашчӗкӗ Крас- 

нов ӳсӗрпе тӗрлӗ документсем^ пичет, ЗМ тенкӗукҫа  
ҫухатнӑӑ. Мункун кунӗсейче пере’ те зац^атийе ҫӳремеи.

— 11ах-ха, н и р е н  краснов прикашчик уссрпе 
кукӑ{/-макӑр утса пынипех' социалисӑмлаобшчӗст- 
ва кӗрсе кайасшӑн.
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Хӗл ытла ватӑлса ҫитнӗ. Ӑна хаваслӑхпа шавласа 
килекен ҫуркунне ӗнселеме пуҫларӗ. —Пӗт ес, пӗт, 
сивӗ сывлӑшлӑ хӗл1 Ҫитӗ сана 5—6 уйӑх ашкӑнҫд 
выртнипе, халӗ хам хуҫа пулам,—тесех ӑшаланта- 
ра! ӑна. Хӗлӗ тӳсеймест мӑшкӑла. Пат-пат-пат! 
тумланаҫҫӗ унӑн куҫҫулӗсем хуралтсем ҫинчен... 
Хайаррӑн шавлаҫҫӗ ҫырмасенче, кӗрлесех сиксе 
чупаҫҫӗ малала.

Пӗтӗм пӗвӗпех савӑнӑҫ тинӗсне путнӑ хӗвел 
ҫамрӑк та-хитре хӗртен те ачашшӑн та ӑшшӑн 
кулса, пӗр васкамасӑр, акӑш пек йарӑнат пӗлӗт 
ҫийӗпе.

— Ех, кахал, кам пултӑр сан пек кахалли? К ахр! 
Кахал!—терӗ Перов хӗвел ҫине пӗр чӗнмесӗр пӑх- 
са тӑнӑ хыҫҫӑн.

- -  Ах, мӗн пулчӗ сана, упӑшкам? Чувӑм. Нимӗн 
те ӑнланмастӑп епӗ. Кала-ха. Ӑнлантар!— ыйтат 
арӑмӗ тӗлӗнсӗ.

— Мӗнле вӑл сан пуҫ. Шухӑшлама ударник мар 
икьен. Ҫӑыах пӗк пӗчӗк ыйтусене те тавҫӑрса ил- 
ме пултарайяаст... Хӗвел кахал мар-и? Хӑҫан тар 
йухтарса ӗҫлет вӑл? Тимӗр шапа ордӗнӗ ламала 
ӑна—аран-аран шӑваканскерне.

— Е-е... Еп хам ҫинчен калат тесе...
— Ну, йурӗ. Санпа сӑмахласа 9 сехет ҫитесси 

икӗ минзгг ҫеҫ йулнӑ. Тавай хӑвӑртрах портфӗле.
Мӑытӑр портфӗлне хӗстернӗ-хӗстермен раккет 
пек сирпӗнчӗ тулала.

Перов зан>атине ҫур ҫекунт та пулин йулас мар 
тесе урама тухсан тата хытӑ^)ах чупма пуҫларӗ. 
(^ывлӑша проппелӗр пек вӑркаштарнипе, йӗпе ҫине 
сапа тенӗ пек, картусӗ вӗл!—вӗҫсе анчӗ пуҫӗнчен.

— Ех, чорт, несоснатӗлнӑй картус!.. картусне 
каллех хӑйӗн хаклӑ пуҫӗ ҫине утлантарса лартас 
тенӗччӗ_, анчах тӗлӗннипе сӑсартӑккӑн хытса тӑчӗ.

— Мӗнле йапала ку?—Ҫухӑрчӗ вӑл саспах,—миҫе 
заҫеданире, миҫе пухура ӑнлантарнӑ вӗсене. Кӗл 
вӑл ылттӑн, унӑн пӗр пӗрчине те сайа йамала мар, 
пӗтӗмпех типӗ ҫӗре пухмала, тесе. Ну-и ӗҫсем! 
Темӗн чухлӗ ӑнлантарсан та кӗле сайа йараҫҫӗ, 
хура ылттӑна шывпайухтараҫҫӗ.Вӑт шан вара кол- 
хозниксене пӗр пӗрчӗ кӗле те сайа йамӗҫ тесе.
I {еужели ман докладсене маннӑ вӗсем.

Правленине васкасах кӗчӗ. Ҫӑварӗ хаш-та хаш, 
хаш-та хаш, хашӑлти кӗвви кӗвӗлет. Ывӑннӑ ӗнтӗ 
Перов. Куҫӗсем тӳрех сехет ҫине сиксе ӳкрӗҫ.
9 гехет.

Ӗҫ вӗрет. Перовӑн кулленхи ӗҫӗ пуҫланчӗ.
Куҫӗсеы пӗри те ывӑнма шутламасӑр цирку.)ьар- 

сене вула-вула тухаҫҫӗ.
— ,Вы.1)ӑх-чӗрлӗх ӗрчетесси"... пСталинла 

; юход“...
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— Аван шухӑшсем. Кусене пурнӑҫлассишӗн 
милиграм вӑй-хал йулмичченех ҫапӑҫмала. Унт 
„ку ыйтусене правленивче обйазатӗлнӑ с 
йавас“—тӗрленчӗ резо.гьуЦи. Йулашкинчен Пс 
тесе алӑ пусса хучӗ.

— Ех, маҫтӑр иккен епӗ алӑ пусма. Калини 
кун чул пусас ҫук.

— Да1 Пултаратӑн,—кӗскен, сӑмахсене хӗрхе 
ответлет ҫекретарӗ.

— Епӗ!, Перов, ӗне илес тенӗччӗ. Санран пул 
ыйтас тесе килтӗм. Хамӑн вӑй ҫитмест, зӑй...

— Камӑн- ытлашши вӑй пур кунта. Хам та г 
сулланса ҫӳретӗп. Ав, Пайми Петри патне 
Вӑл икӗ пӑтлӑ кире пуканӗсене ҫӑмха пек вы; 
ма пултарат.

— Есӗ ӑнланмастӑн. Укҫа йе тырӑ пама ы1 
тӑп епӗ.

— Авӑ мӗн, ӑнланмала калаҫас пулат. Ҫы 
пар ыйту,—ответлет вӑл колхознике.

— Есӗ тата ыӗн ӗҫпе? Мӗскер сӗтӗрсе ки 
сана кунта? — ыйтусемпе ҫапма тытӑнчӗ Пе] 
фермӑ пуҫлзхне.

— Пирӗн витене аслатмала. Сыснасем вырв 
маҫҫӗ. План тӑрӑх витене тахҫанах туса лартыа 
Туса пӗтеретпӗр витене, тесе района ҫведӗнш 
тӑратиӑччӗ есӗ. Анчах ӗҫ пайан та хускали 
шумас^{ вырӑнтан,

— Тӗрӗс, тӗрӗс! Ку ыйтӑва пӗркун та, ир; 
пухура та тымарӗ-мӗнӗпех сӳтсе-йавкӑччӗ. Отв; 

лисем хӑйсен ӗҫне манса кайнӑ пулмала. Мав1 
ӑста вӗсем. Ҫитес пухура ку ыйтува татса пар| 
пӑрах.

Клуба кӗнӗ-кӗмен пӗтӗм пӗвӗпех ахӑлтатса м 
са йачӗ. Йепле кулмасӑр чӑтан. Авӑ, йепле тЫ 
меле кулаҫҫӗ колхозниксем. Пурте култараг 
сывлӑшпа антранӑ тейӗн. Ех, картин! Акӑ пй 
кулӑш хӑвачӗ ҫӗклентервипе качака пӳтекки! 
транк, транк! сиккелесе кулаЕ Тепри ниҫта ка! 
кӗрейменнипе урай тӑЪӑх кӑлтӑрмач пек куска: 
са лахлатат. Хашӗсем пӗкӗпе ҫурласем пек авй 
авӑна илсе ахӑлтатаҫҫӗ.

Перов кулни пушшех те ҫӗклентерчӗ кулӑш 
вӑлне. Пӗр ҫирӗм минут иртсен кӑна кулӑш тӑ»! 
майӗпен лӑпланчӗ.

— Кам ҫинчен, кам ҫинчен кулат вӑл хаҫат?
Хаҫат уине чупсах пычӗ Перов. Кӗҫех хӗп-»

лӗ сӑрӑпа витӗнчӗҫ пичӗсем.
— Ех, бӳрократ, болтун, тесе ҫыраҫҫӗ, шӑШ 

лансем... Молокососсем!.. Ҫитменнине хам с{| 
ӳкерсе манӑн маттур чӗлхене ҫурӑм тӑрӑх ҫав1р
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-- Сӗтелте ҫывӑрат ҫав...
-  Харлаттарсах... •
-  Перовсен хӳттипе...

Ана сан тахҫанах вӑратса ӗҫе йаыалаччӗ. 
Вы»|,ӑх-чӗрлӗх ӗрчетессишӗн кӗрешмен.

— кӗле пуд^тармаи...
— Сӑмахпа ҫеҫ ӗҫленӗ.
— Ҫавӑнпа кайра квлхоз... _

' — Пакӑлтисене руководствӑра вырӑн пулмала
мар- - *— Иулташсем!—терӗ П еров. шанна курак пек 
ҫемҫелсе.—Еп айӑплӑ мар. Вӗт епӗ сире пӗрмайах 
мӗн-мӗн тумали ҫинчен каласа_ панӑ. Есӗр ыаваи 
сӑмаха ӑнланма пултарайманшӑн епӗ айӑплӑ мар.

— Сӑмахпа ҫеҫ сахал...
— Чунтан ӗҫлекен кирлӗ хал).
— Района епӗ панӑ ҫведенисем тӑрӑх...
— Чарӑн текех чӗлхӳне авӑртма!
— Кунне миҫе пӑт ҫӑнӑх авӑртат сан чӗлхе?
— Ха-ха-ха!..
Такӑнчӗ Перовӑн сӑмаххи. Чӗлхи хӗҫ пек касай- 

марӗ тек.ч

Ҫырыа тӑрӑх тӳп тӳрӗ тӑсӑлса выртнӑ йал. Шӑп. 
Пӗлӗт тӑрӑх ишме тухнӑ уйӑх ҫеҫ пухураи таврӑ- 
накан Перов ҫине тинкерсе пӑхнӑ та сарӑнӑҫлӑи 
кулат. ■

Мӗншӗн кулаҫҫӗ манран?
Камӑн чӗлхн ыан чӗлхене ҫитӗ... Кам тавлашыа 

пултарат манпа, калаҫма пӗлесси йенчен. Кам? Кам? 
Уйӑх ҫинеле сиксех ҫухӑрчӗ Перов. Анчах уйӑхӗ 
иимӗн те шарламарӗ...

Ввииамин Цртуш .

Йӗнехӳре.
Пӗр пысӑк кӗтӳре 
Ҫӳренӗ йӗкехӳре.
Кӗтӳҫрен хӑй шиклеянӗ,
Анчах ҫапах та пикеннӗ 
Урма—
Сурӑхсене ҫурма.
Кетӳҫӗ ӑна 
Сӑнанӑ кашни кунах.
-:7- Айда, ӳс, ҫӳре.
Ус манӑн аслӑ кӗтӳре.
Анчах асту кӑштах;
Пит алхасма пӑрах.
Ӗмӗтӳ хӑ-г пысӑк та сан,
Сурӑха ҫапах та ан ӑмсан. 
Йӗкехӳре хӑйӗннех ш^тланӑ; 
„Вӑхӑт ҫитӗ—татах хаватланӑп!'*

Кӗ-Тӳҫ хутран-ситрен шӑлӗсеие 
Тата-тата йанӑ йӗкехӳренае, 
Йатарласах тӗкне те тӗрӗсленӗ,
Ҫав вӑхӑтрах чӑпӑрккине вӗҫлвнӗ. 
Йулашкинчен,
Чапӑрккине вӗҫлесе ҫитерсен, 
Вйтӗр ҫура лектерчӗ—- 
Йӗкехӳрене пуҫпелех пӗтерчӗ.

Астӑватӑп еп;
Пулсаччӗ НЕП,
Ирӗк панӑн туйӑннине пула 
Асма пикеннӗччӗ кулак.
Анчах епӗр калатпӑрах;
— Тӑпри ун йӑвӑр пултӑрах!

Савгай.

Йет1рне рабонӗнчк Сарйел ШКМ ҫуртне 1929-мӗт ҫултанпах тӑваҫҫӗ, халӗ те пӗтермзн.

— Кашни ҫул миҫе пӗрене хывмине шутласа пӑхсан, чӑхсем те кулса вилӗҫ, ҫаваяпа епе кулма 
хӑратӑп, кулнипе вилсе кайсан ачам-пӑчамсем тӑлӑха ^ л ӗҫ ...
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СНАБЖЕНИ ПИРНЙ.
Кашни ҫынӑыаххырӑм йатли йапала пур. Унсӑрӑн 

пуҫне етем пурӑнаймӗччӗ те ӗнтӗ. Ҫӑкӑр йе йаш- 
ка йе тата ытти йапала ҫийес килсен, епӗрхы рӑм  
выҫрӗ, тетпӗр. Темӗн чул выртса уласан та, йе 
хырӑм ан выҫтӑрччӗ тесе ҫук турра кӗлӗ тусан та, 
вӑл выҫатех. Хырӑмри пыршӑ-пакартасем те хӑй- 
сен ӗҫне тӑвасшӑнах: пар вӗсене ҫӑкӑр, пар вӗсе- 
не апат.

Паллах, хырӑм выҫасси ҫын мӗнле ӗҫре ӗҫлени- 
не кура^нихӑҫан та килмест. Учитлӗ-и вӑл хырӑм 
хуҫи, агроном-и, профессӑр-и, йе колхозник-и, йе 
вӑл акушеркӑ-и пурӗ пӗрех хут те мӗнле физионо- 
ми пулсан таг хырӑмӗ апат ыйтатех. Ӑна тӑран- 
тарма ҫӑнӑхран пулакан ҫӑкӑр, тата тӗрлӗ йур-вар 
кирлӗ. Колхозник вӑл йапаласене колхозра ӗҫленӗ 
ӗҫкунӗсем тӑрӑх илет. Служӑшчисене продуктӑ- 
сем потребкоопераци ҫиҫтеми вӑхӑтра тӑратмала

Апла пулин те пот экоопераци ҫиҫтеминчи хӑш- 
пӗр „шлепкесем* учитӗл йатлӑ йӑпаласем ҫиме- 
сӗр те пурӑнма пул ;аҫҫӗ , теҫҫӗ пулмала. Вӗсен 
айван ӑсӗпе пӗр кун ҫе,ҫ мар, лӗр ерне те мар, пӗр 
уйӑх, йе 30 кун ҫеҫ те мар, Тӑвай подрайонӗнчи 
учитлӗсем икшер уйӑх та ҫимесӗр пурӑнаҫҫӗ.

Капла каласак та, вулакан йулташсем, сире пит 
кӑмӑлах каймӗ, мӗншӗн тесен Чӳк-Ҫырмисем Со-

колов йатлӑ учитлӗне ҫикеленине курнӑ, йе 1 
сем Анаҫтаҫи Моисейӗвнӑ патне кайкаласан 
ҫинӗ тӗле пулнӑ, йе тата Вӑрман хӗррисем 
сей Ваҫилчӑн патефоНне итлеме пыракансе! 
апат ҫинине курма пултарнӑ. Ҫавӑн пекех 
Мамири учитӗлсене те, Уланкӑри Алекса! 
Митта ҫинисене те курнах.

Анчах ҫак ҫынсене ҫелпосем патшалӑх ҫӑг 
тӑратнӑ-и-ха? Ҫук.

Тӑвай подрайонӗнчи учитлӗсем март уйӑх 
нимӗнле продуктӑ та илмен.

Ку ӗҫрӗ айӑплӑран та айӑпли Канашри р 
преҫедатӗлӗ Йегоров. Ҫавсем ӗитӗ учитл 
йапаяга вырӑнне хуракансем, ҫавсем ӗнтӗ 
чӗреллӗскерсем.

Райпв пуҫлӑхӗ Йегоров патне Ҫӗнӗ Ма 
учитлӗсем март уйӑхӗшӗн продуктӑсем ы 
пыр.сан, змоцине улӑш тарса ҫапла каларӗ:

— Халӗ ӗнтӗ март иртсе кайнӑ, илейме 
тенӗ.

Кӑна илтсен учитлиссм;
— Хӑҫан пулат сирӗн татти-хӗрисӗр снаб; 

текен йапала?—тесен, вӑл хӑйӗннех, „март ирт 
памала мар“ сӑмахсемпе ҫаптараЕ

Й егвров ҫаптара11, анчах хӑйне ҫаптарса йа 
уншӑн лайӑхраххӑн? Ша«р(

Упзҫырми КОЛХОЗВН ОТЧОЧЗ.
— Сӑмах Упаҫырми колхоз предҫедатӗлнӗ, Игна- 

тйӗв йулташа, паратӑп,— сӑмах хушрӗ йалсовет 
предҫедатӗлӗ Петров Иван.

— Епӗр хӑмӑтсене Пӑрӑнтӑк колхозӗ пек лайӑх 
тытаймастпӑр. Мӗншӗн тесен ■ хӑмӑтсем пигӗ час 
кивелсе пӗтсе пыраҫҫӗ. Иртнӗ ытларикун хамӑн 
хуҫайкӑпа пасара кайсаччӗ те, килнӗ чухне ҫуна 
лакӑма кӗрсе ларчӗ те, лашине пушӑпа ҫапрӑм та, 
лӑши тапса туртнипе ҫунӑ пӑйавӗсем чӑтаймарӗҫ. 
Хайхискер икӗ пӑйавӗ харӑс татӑлнипе лашийӗ 
вӗлт анчах курӑнчӗ. А хамӑр хуҫайкӑпа иккӗн ҫуна 
ҫинчех ларса йултӑмӑр. Лаша тыттармарӗ. Ирӗксӗ- 
рех ҫунана Сатлайкӑ йалне пӑрахса хӑвармала 
пулчӗ. Пирӗн колхозӑн 23 лаша, Урхалӑхсем Курӑс. 
7 сыснаран пӗри вилчӗ. Шуйтансене вӑйпах туйан- 
тарчӗҫ вӗт! Ыттисем те часах вилеҫҫӗ пулӗ те-ха. 
Пахча-ҫимӗҫ вӑррисем ҫук, ҫуркуннепе пасарсенче 
гуйанатпӑр пулӗ-ха, тетпӗр. Тилхепесем ҫук мар, 
ҫацах та с а х а л .__

Иртнӗ ҫул 10 кӗсререн пӗри ҫех чупнӑ, 9 чупман. 
Вӑйпа тытса чуптараймӑн. Кӑҫал, пӗри те чупмаи. 
Аш-какай 50 прочӑн йахӑн парсататнӑ. Ҫуне те 
параймарӑмӑр. Пирӗн йалта коллективизаци 10О про- 
чӗнпех. Ҫавӑнпа га Упаҫырии -йалӗ к ^ а м а  ҫук 
ҫирӗппӗн социалигӑм ҫулӗ ҫинех тӑчӗ. Иулашкин- 
чен сакна калам, а ҫав фосфорита пустуйах илсе 
килтереҫҫӗ. Пӗтертӗм...

(Игнатйӗв сӑмахне тӗрӗс ҫырса илнӗ).
Вӑл пӗтерчӗ. Пӗтерчӗ вӑл. Вӑл пайан анчах мар, 

хӗлӗпех ҫавӑн пек ,о тч о т“ турӗ. Анчах ҫапла 
пулин те Елӗк районӗнчи Мӑн-Шетмӗри пӗр ор- 
ганизаци те Упаҫырми колхозӗ ҫине ҫиӗтлӗклӗн 
ҫаврӑнса пӑхакан пулмарӗҫ. Игнатйӗв натшалӑха
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тырӑ ҫелпо урлӑ сутас тесен алли урипе, ч1 
сурчӑкӗпе хӗҫпӑшалланса тухса калаҫнисене 1 
майлӑ; тата хӑй йуратнӑ кулак майлӑ ҫавӑрса I 
шалӑха тырӑ партармарӗ.

Игнатйӗвӑн йуратнӑ сӑмахӗ те пӗрре ҫех— ,1  
не те ӑҫта парса ҫитерен!*. Чийе Иг11атийӗв, ч 
чӑмат те, анчзх „хыҫӗ“ курӑнат. I

1

Вилмесӗр вилнӗ ҫын
Пухтан кассинчи (Хӗрлӗчутай р.) ҫыру ф 

кен Наумӑч Константин апрелӗн 17-мӗш ф1 
ҫул ҫинче ӳссер пирки пуштӑ сумкине хаҫаи 
наясемпе ҫырусене те пӗрлех ҫухатиӑ.

Ндумӑва пӗрех: халӑх хут кулгӑр,
Анчах, ӑна ерехӗ сывӑ пултар.
Епӗр ӑна калатпӑр,
Ӑнлантарса паратпӑр:
Туп, часрах сумкуна шыраса,
Тен сан унта ерехӗ пытанса 
Йулнӑ пулӗ, тепре уйра выртмалӑх—
Пуҫна ҫухатмалӑх.

, „Ҫвнтврӳ ҫулв* хаҫатрвн-

Т Ӳ  Р  Л Е  Т Н И
„Капкӑн“ иртнӗ номӗрӗнче набор тӑваканЛ 

айӑпӗпе .С екретарь и выпускающий* тенӗ 
ҫӑн ал пуснине „Ласточкина* тенӗ, ,И. Иляариокн 
тесе вуламала ӑна.



Чӑваш совет  писатӗлӗсен Оргкомитечӗн
уйӑхра пӗрре тухакан .... .

илемлӗ литературӑпа критикӑ журналӗ

С У Н Т А Л
„СУНТАЛ^^ра чӑвашсен паллӑ литератӑрӗсем— совӗт писатӗлӗсемпе поечӗсем, 
критинсемпе публициссем тата искусствӑ тӗлӗшпе ӗҫлекенсем ҫырса тӑраҫҫӗ.

Журнала кашни пуштӑ уйрӑмӗнчех ҫырӑнса илме пулат

Ш У Р Н А Л  Х А К Ӗ ;

уйӑха— 1 т. 20 пус;
2 т. 40 пус;8  уйӑха— -«V идъ, 

12 уйӑха— 4 т. 80  пус.

УЙРӐМ ХАКӖ 

ПУС

Кашни пуштӑ 
уйрӑмӗнчех

X А К Ӗ: 

3 уйӑха— 75 пус, 
в  уйӑха— 1 тенкӗте 50пус, 

12 уйӑха— 3 тенкӗ.

ҫырӑнса илме 
пулаТ.

Чӑвашсен сатирӑпа йумӑр литературӑ журналӗ

К А П К А Н
1934-мӗш ҫулта кашни уйӑхра пӗрре тухса тӑраЕ

Жӳрналра ҫулталӑк хушшинче ҫак писатӗлсемпе поетсен сатирӑлӑ произввденисем ҫапӑнга тухмала: Аттай, 
Алагер, Ваҫанка. Еллийев, Евдокимӑв, Йван Мучи, Иалавин, Краснов-Кӗҫӗнни, Калай, Кашлинке, Лашман, Митта Пе- 
тӗрӗ, Сӳпенке, Савкай, Тукташ, Туртуш, Тӑхтп, Уйар, Шӑпчӑк, Чурпай, Хузанкай, Майак т. ыт. те. ^

Ҫак художниксвм каргиясем ҫырса пама пулчӗҫ: А. Филнппӑв, Макаров, Ген. Филяппӑв, Тӑгайӗв, Демидов, 
Харлампйӗв, т. ыт. те.

I

Сдано в ҫй»оизводств1) 4-У—34 г.
Подписано к печати 3-У1—34 г.
Секретарь и вып. редактор И. ИЛЛАРИОНОК.

Отввт. рвдзктор; ГУР. ТИТОВ.

ӖФ. 6. 200X280.
Ч ашглавтиг дй 1*04. ^

0 6 'ем 1 п. л.
г. Чебокеары, т^шография №1 Цувашгйзз. Заказ № 639

Иайатҫ.я»ҫту г&з. .Ка.ваш
'Гйуаж 3800 9КЗ



В. Фялипӑв ӳкерчӗкӗ. ’
.V. . лешпвр • 1 рантвлст»ӑс«че)ҫ»*о*имксем хушшищч*)

шухӑшсем^^пӳррн налӑрат.

— Мӗн бсебр аптраев пурӑнатӑр? Ер тупаймаетйр-и мби?
—  Оӑ бсб пярки Вслвс тве н твм чул т* тупӑнмвпв АкАнчях иккб.мбш врнвӳбнтб кая нумайрах тӳлама и б тн  аыртатпӑр.


