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Упасвм хӑл касма вырЗи шыраҫҫӑ
В1рман Х1т1рлвс тВлӗшпв кахал ӗрлаивн йалвоввт участкиив кӗров< вуртеон, хӗя 

^ " 9  пиро иикаи та пырса вӗр&таиан пулас ҫук та... твмлв оула? ӗнтгт Чӗваш рае- 
м ^кӗ  вӗрмвиӗсенчс хӗя каҫма пирвталай яуяакаи мар-хи.
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А . Чифаков,

Стрелецки слободапа йунашар хӗвеланӑҫ йевче 
икӗ километрта ҫӳлерех вырӑнта пысӑк По/ьанкӑ 
сали—„Рассвет" колхоз сарӑлса выртаЕ

— 1Гӑшмансем!—теҫҫӗ шӳтле^е Стрелецкӑ кол- 
хозникӗсем Поланӑвцӑсем ҫинеле кӑтартса,—вӗ- 
сем пиркийех канӑҫ кураймаспӑр..

,Тӑшмансем“ тени ӗвтӗ ку  шӳтлесе ҫапнӑ сӑмах. 
А вот Потьанӑвцӑсем канӑҫ памаҫҫӗ тени—чӑнла- 
сах ӗнтӗ ку. Нийепле те Стрелепсем хӑйсен ,тӑш- 
манӗсене“ хӑваласа иртсе каГаймаҫҫӗ: ҫурхи ӗҫсе- 
не туса вртер ссин плаыӗнче, калӑпӑр, чи хӗсӗк 
сролсене кӑларса тӑратаҫҫӗ кӑсем. По/ьанӑвцӑсем- 
шӗн, сроксене хӗснипе сахал—пахалӑх ҫинчен 
кадаҫса кушалаҫҫӗ тем чухлӗ.

Тӗрлӗ1»я  те пулаг: хӑш чухне финиш патне 
по/ьанӑиӑсем первей чупса ҫитеҫҫӗ. тепӗр чухне— 
стрелецсем. Ҫапла вара, темиҫе ҫул хушши уй хир 
ӗҫ^енче кашнинчех пӗринчен-пӗри черетлӗ мала 
тухса пыраҫҫӗ.

— Вӗсене мӗнпе ҫапса ӳкерме -пулӗ-ши?—тесе 
шухӑшлаҫҫӗ стрелецсем.

Лаша ферми организацнлеҫҫӗ. Рысаксене Орлов- 
ски тенис» не, кӗсрисене Орловски, Бе.1)Гйски те- 
нисене туйанаҫҫӗ.

По1>авӑвцӑсем те ухмах мар—йкҫӗртен те ыт- 
ларах ӗнелӗ сӗтпе таварлӑ фермӑ туса хураҫҫӗ: 
ӗнисеые холмогорскисене туйанаҫҫӗ, вӑкӑрӗсене— 
красногорбатовски текеннисене.

Тавайӑр-ха,-—теҫҫӗ стрелецсем,—тӗлӗнтерсе ӳке* 
рер ҫавсене: патша ҫурчӗ пек ко:%ушнӑсем туса
хурар

Тунӳнӑ.
Хӑнана пек лыраҫҫӗ те лешсем пӗре вӗсем пат- 

не, пӑхаҫҫӗ— по1>анӑцӑс4Н икӗ вите, коломвӑ ҫухрӑ- 
мӗ чухлӗ вӑрӑмӗшӗ кашнин, столпаеем кирпӗчрен, 
виттисем шуҫ тимӗртев.

Вара по1)анӑцӑсене кашни кунах, кашни мынут- 
рах вӗсем ниме те тӑманни ҫинчен аса илтерсе 
тӑракав йапала туса лартма шухӑш тытаҫҫӗ стре- 
лецсем. Ҫав шухӑша пуриӑҫа кӗртес. тӗлӗшпе вӗ- 
сем пушар калаичи туса лартаҫҫӗ. Тата сехет 
чанӗ ҫапас йӑлана йӗркене кӳртеҫҫӗ,

Вара по1)авӑиӑсем чӑтӑмлӑх пӗтнипе тӑватӑ ҫӗр 
гонн* кӗмелӗх ҫилос башни туса лартаҫҫӗ, тата 
стрелеисен ӳлӗм те мала тухмали ан пултӑр тесе, 
ларма тӑма пӗлмен кӳршӗсем кӗтмен ҫ ^ те »  ювл-

лех хӑйсене лартса хурассннчен .аван-ом* 
.чанмашкӑн, хӑйсем патне тел» фон кӳртеҫҫӗ.

Тыр-пул пуҫгарса кӗртес вӑхат ҫитсе пыра!
Пӗре каҫхине Лаптӗв йал хысӗнчи тырӑ хуши 

не тухаг те ҫзкна кураЕ поиьанӑцӑсем тӗпе ҫин 
тырӑ ҫулма! тытӑиса пӑхнӑ та уш, уйра пысӑк 
изр кукша вырӑнсем темиҫе те туса хӑварнӑ.

Колхоз правленине пырсан, вӑл шӳтлесе калан!
— ,Тӑшман“ ҫапӑҫӑва хатӗрленЬе хунӑ!.. Ырав:| 

тытӑнмала пулаг. ^
Йухтанӑв иарторг, тусан ҫапнӑ пиркп кӑн кйа 

кӑн курӑнакан пулса кайиӑскер, ывӑннӑ пулин 
чупсах кӗрет колхоз правленвне тепӗр минутр

Унтах туса илнӗ совешчанире ҫапла решений!] 
шӑнаҫҫӗ:

- -  Вилсен те парнас мар. Мӗнле пулсантзтв| 
вырса, авӑн ҫапса пӗтерни ҫннчен вӗсевчен р  
тан рапӑрт памала тӑвас, унсӑр пуҫне ссыпв: 
пунктри пӗрррмӗш квктанцишӗа ҫапӑҫчс.

Ку сӑмахсене ирччен бригадӑсен собраний^ 
урлӑ кӑшни колхозник патнех ҫитереҫҫӗ.

Анчах мала тухаслӑха ҫапӑҫса илес пулсав, 
вӑртлӑхсеы ҫителӗксӗри палӑрнӑ малтанхи | 
По/ьанӑвцӑсен машинсемпе хӗҫпӑшалланас ӗҫ сг| 
лецсенчен ик хут вӑйлӑрах пулнӑ мӗн.

Шалти ресурссене мобидизацилессм тапр«!<{ 
кайаЕ Кам уй-хир ӗҫне хӑвӑртрах пуҫтарсакӗр 
ӗҫе мӗнпе те пулин пулӑшма пултара']^, пурте 
ла пӑрахса уйа тухса кайнй.

Ҫитмӗл ҫичӗ ҫулхи Филнпӑч та шӑмшзкки 
пуҫтарса, аллине ҫурлӑ тытса уйа тухса

— Ватӑлӑх—савӑнӑҫ мар,—шӳтленӗ вӑлг’ 
вӑртрах пуҫтарса кӗртсессӗн усси пурах, тесе' 
лзҫаҫҫӗ.

— Пусса. ачасем1~кускаласа ҫӳренӗ 
вожатыйсем ҫывӑхӗнче Йухтанӑв.—Коли, 
Николаевич—тенӗ ж н е й ^  ҫуначӗсемпе бабк 
пе уяа-чӑлаланнӑ по1>ааӑвцӑсея уйӗ ҫине^иа'1 
са. ХумханаФ хӑй: пӗтӗм вӑйрав, милый. 
милый!— т̂ет.

Ачасем йара параҫҫӗ.
Тепӗр ирхнне бригадӑсенчи стенхаҫатсӗЯ'*® 

вӑ.т вӑхӑтра кашни иувах пулса иртекеы бР' 
сен собраниӗсенче ҫирӗы сетет хушши жяей»  ̂
чен нцм^ксӑр ӗҫлесе чи иумпй ӗҫ норми



паракан НиколаЙ Токсубаев йатйе час часах 
Гнса илнӗ.
Г Вот,—тенӗ ун пирки пурте,—вот ку ударник. 
[йбвчен машшиине пӗре те ҫӗмӗрмен хӑй.

сӑмахсем ытги Ыашиновожатыйсене те хӗрӳ* 
Гтереҫҫӗ.
\- Токсубаевран 'иртсе кайӑпӑр-кайӑпӑрах,~ту- 
тусах хунӑ Челышкинпа Здорнов,—Курӑр акӑ 

[•се кайатпӑр.
|1ртсе кайма чӑнах та пултараймарӗҫ те, ҫа- 
[ҫвчшер. саккӑршар гектар кун тӑршшиьче вьр- 
[мухтамалӑхах ӗҫлесе пычӗҫ ӗнтӗ хӑйсем. 
По^ьзнӑвиӑсен уйӗ пиншер ҫӗнӗ ҫунатсемпе, 
[кӑсемпе, суслонсемпе хӑратса тӑнӑ. Тӗрлӗрен 
}ӑнсе«че мӑнттай капансемпе ҫӗмелсен викӗсӗ- 

хмвӑнма пуҫлани палӑрнӑ. I 
- Й лса пыратӑр!—кӑшкӑрнӑ ирхине бригадӑ 
че тухакан ҫтеьахаҫатсем.—Хӑвӑртлӑхсене икӗ 
ӳстермеле!

ктипача ку хӑвӑртлӑхсем те вӑйран ӳкернӗ. 
[авансем.—ӳпкелешнӗ вӑл,— ьӗнлеха капла 

Епӗ вӑл васкаьчӑксем хыҫҫӑн пыраймӑп! 
[емҫен ҫурласем кӑчӑртатнӑ, жнейкӑсем катӑр 
нӑ Уй куҫ умӗнчех ирелсе пынӑ.
[ригадьрсем кӑнтӑрлахи калаҫусенче васкатнӑ: 

Тырӑ тӑкӑнма тытӑна4. Малтанхи кун тӑват- 
метр ҫйнче икӗ-виҫӗ пӗрчӗ пулнӑ пулсан, халӗ 

' ҫитнӗ.
[йоиерсем хӑйсеи по./ьанӑв»<ӑри йулташӗсем, 
[чӑьсем йертсе пынипе, тырӑ выракаксен бри- 

оргакизацилени ҫинчен пӗлс н, хӳрере сӗтӗ- 
пыма кӑмӑл тумӑн, ҫитӗьерех паньсенчен 

пайӗ пучахсем пуҫтарнӑ ҫӗртен уйӑрлса кай- 
Г>илипӑч йертсе пынипе ҫурласем тытнӑ.

Акӑ капла лайӑх та!-шӳтленӗ Филипӑч,— 
ҫичшер ҫулта, епӗ ҫитмӗл ҫиччӗре.. Ну-кӑ 

[кама?..
«ватӑ кун хушши штурмӑланӑ стрелецсем хӑй- 
|анлӑ уйне.
[йулӗн 23-мӗшӗнче йулашки гектарсене вырса 
]рвӗ.
[вӑннӑ ҫывсем уйран таврӑннӑ чухне, по^^анӑв- 
[н Уйӗсем йеннеле пӑхса, ҫапла калаҫса илнӗ: 

Шуйтан та вӗсене хӑваласа ҫитес ҫук... 
р̂ Ьанӑвцӑсен уйӗ вырӑнса ,пӗгнӗ те мӗн.

|нталӑкӗ ӑшӑ, хӗвеллӗ. Кӑнтӑр вӑхӑтӗнче хӗвел 
|рлана4 те хӑйӗн ҫулӗ тӗлне пулакаисене пур- 

ӳуатарса йарассипе хӑрата! Пуҫхарса кӗрт- 
[Рнх йышши ҫанталӑк кирлӗ мар.
1 оӑх.халӗ, пӑх ха ., Ара турри те колхоза ҫы- 

пулмала!
нун ирхине—ку ийулӗн 24-мӗш числинче 

1“ йал хыҫӗнче по1>анаваӑсен темиҫе гектар 
йулни палӑрчӗ.

1 «йе мӗн шуйтансем,—епӗр курмали ҫӗре 
ран,—геҫҫӗ стрелецсем.
|Рч тыр пуҫтарса кӗртес кампанире малта 
I  «йае никама та памала мар, тесе каварлаш- 
[Раҫҫе сгрелецсем.

выракансем йулашки гектарсене шакла 
‘Уса пынӑ хушӑра икӗ бригадӑра ҫӗрлесен- 

«ив^ '*^рӑнмасӑр питӗ х(рӳлӗн авӑн ҫапнӑ. 
рнҫ тыр куоисене йӗтем ҫине сарса

Тепӗр гехетревех вӗсен ҫӗнӗ тырӑ тийенӗ хӗр 
лӗ обозӗ сыпвой пункта тухса каймала.

Сярӑмӗсене таеӑра-тавӑрах пӑтратаҫҫӗ, ҫинҫен 
сарса лайӑхрах типӗтестесе, сарӑмӗсене тӑса тӑса 
хунӑ. Лаптӗвпа Иухтанов та унта, ӗҫленӗ хушӑрах 
►ӑнтӑрлахи апат ҫинӗ хыҫҫӑн ӑҫта мӗнле вӑйсем 
тӑрятмала тӑвасси ҫинчьн кангшлаҫҫӗ вӗсем.

Шӑрӑхпа аптранӑскерсем вӗсем ҫав вӑхӑтрах 
хӗвел ҫивчен те калаҫкаласа илеҫҫӗ. Хӗвелӗ кир- 
лӗ пек хӑвӑртлӑхсем параймасӑр тырра йерипен 
типӗтнӗн туйӑна!' вӗсене. Хӗвел ку  айӑпа хӑй ҫи- 
не илме пултараймастех ӗнтӗ, лайӑх пӗҫертет,

Потьавӑвцӑсен тӳрем масмак пек курӑнса выр- 
такан ҫулӗ ҫинеле вӑрттӑн пӑхса илкелеҫҫӗ стре- 
лецсем. Ҫулӗ пушах, анкэртисенче тусан, кӑвак 
тунката ьек, мӑкӑрланса тӑрат.

Ну, Лекҫей,—чӑтайман Йухтанов,—текех кӗтме 
кнрлӗ мар1

— Тавайӑр!—кӑшкэрнӑ вӑл ҫывӑхри лавсене.
Тепӗр сехетрен, ф-^агсемпе плакатсемпе ӗрешле-

нӗ обоэ, ҫул тӑрӑх ивҫете тӑсӑлса сыпной цунк- 
тала кайре.

Каҫхине Райком ҫекретарӗ рапӑрт вулаЕ
...„Слободсьо стрелецьи „Ҫӗнӗ ҫул* колхоз кер ' 

тыррисене вырассине тӑватӑ кун ҫурӑра ийулӗн 
23-мӗаӗнче пӗт« рчӗ. 24 мӗшӗнче па^шалӑха ыраш 
пӗтӗмпсх пррса аатре те, сыпной пунктран 1-мӗш 
номӗрлӗ квитанци илчӗ. Халӗ ҫӗмелсем тӑвассипе 
авӑн ҫапассине икӗ ҫменӑпа туса пыратпӑр.*

Тепӗр минутран ҫекретар телефон тӑ[ӑх по1>а- 
нӑвсли колхоз предҫедателӗ аййплӑн ӑнлантарни- 
не илтет:

-т  Ку ӗнтӗ тӗрӗсех—нехекне куртӑмӑрах кӑш- 
тах... Пирӗн иккӗмӗш номсрлӗ квиганци... Брига- 
дир кӑштах тыткаласа тӑчӗ пире,

— Итле ха, Йухтанов, стрелецсем ав мӗнле ра- 
пӑртлаҫҫӗ.

Вуласа параЕ
Ьара по1>анӑвцӑсем стрелецсене „хирӗҫ тавӑрга 

хума“ шут тытаҫҫӗ. Партин облӑҫри комитечӗ 
секретарӗ Петров й. пынӑ ҫӗре вӗсем хӗрлӗ обоз 
организацилесе тырӑ сутассин ҫулталӑкри планне 
мӗн пур йышщи ку1)Турӑсем тӗлӗшпе те пӗаӗмпех 
тултарса параҫҫӗ.

Вырӑнти райхаҫатӑн пур ҫӗрте те пур репор1!о- 
рӗ кун ҫивчеа шӑршласа пӗ.тсен, мӑнтӑр саспал- 
лисемпех статйа пичетлесе кӑларат.

Стрелецсем ун ҫиычен хаҫатра вуласан хӑйсев 
шухӑшӗсене ҫийӗнчех кӑларӗа тӑратаҫҫӗ:

~  Навернӑ, вӗсем, шуйтансем, ҫӗрле турттарса 
кайнӑ. Темле курӑнмаҫт пекчӗҫье... Ну и н>!

Тепӗр куннех вӗсем парӑмӗсенр татса патшалӑх- 
па {.асчот туса пӗтӗмпех татӑлаҫҫӗ.

$

Сӗнтӗрвӑрри районбичи Мччен Хыр 
йаАӗиче.

Ашшӑ:—Итле. Сана, тупав^ми йумах йарса па- 
рам, Пӗр тӑваткӑл, арча й е е ^  унтан кунтан ҫил 
кӗрсе кунӗн ҫӗрӗн шахӑраЕ Ҫкв мӗн пулаГ?

Ачи:~А-а а.... пӗлетӗп— пирӗн шкул пулмали пу- 
ра пулӗ вӑл, Виҫ-тӑват ҫул ӗнтӗ и кул пури уни- 
чере кантӑксӑр, чӳречисенчен ҫил кӗртсе кунӗн- 
ҫӗрӗн йала илтӗнмелех шӑхӑрса уласа лара1Р.

В4ҪИЛИ Ивлв.



Вӑсен шухӑшбпе бресен
— Суйлас, терӗҫ, ӑна советз.
— Суйлас.
- -  Ачи лайӑх.
— Айуй, ара, мӗн 1унӑ вӑа ҫынна?
— Тур ҫырлахтӑрах, Шетмӗ курман вӗт ун пек 

ҫыа.
— Суйлатпӑр и, а?
— Суйлас! -харӑс кӑшкӑрчӗҫ ҫӗр ҫӑвар.
Ҫапла суйланса ларчӑ Онеҫӗм Петӗрӗ Мӑн Шет

мӗ йалсонег предҫедатӗлые. Вӑсем хӗобртврӑҫӑ.
К у  ӗҫ 1931-мӗш ҫулта пулса иртнӗчче. йалсове- 

тӗнче Пегӗре нумай усрамарӗҫӗ. Хуҫалӑхпа поли« 
тикла кампанисенче йалсоэетне хӳрере ҫапкалан- 
тарса пынӑшӑн, укҫа-тенкӗ тӳлевне вӑхӑтра пуҫ- 
тарианшӑн, йалсовечӗ пӗтӗмпех прорыза кӗрсе 
ӳкнӗшӗн партирен кӑларчӗҫ. Советран сирпӗтрӗҫ. 
Онеҫӗм Петӗрӗ хыҫне пӑнчӑ лартрӗҫ.

Вбовм ку1ъанкаларбҫ.
— Суйлас Караҫ Павӑлне! Суйлас!
—  Вӑт ку пултара^.
— Хӗвелшен пултараЕ
— Ой, ара вӑл та пултариасан.
— Суйлатпӑр вӗт? * <
— Суйлатпӑр.
Чӑнипех суй 1аса лартрӗҫ. Павӑл пулчӗ предҫе- 

датӗл. ьбсем хбпбртербҫ. Еҫ ӑна!', лигӑрсене пушат- 
рӗҫ кӗгесре.

Иалсовет прорывра. Йалсовет прорывра тарӑв 
ҫырмара лачакара.

— Хура-а-ах,растратӑ!
— Мен чул?
— 2.800 тенкӗ.
Ӗҫкӗ й*ркӗн, кулак, шӑтӑк кӑсйа. Шетыӗ йалсо- 

вечӗ районри ытти йалсовечӗсем ҫумнетӑма вӑта- 
нат. Намӑс. Йалсовет кӗнчелерӗ ҫине пысӑк чӑп- 
таран ҫӗленӗ шлепке хӑпартса лартнӑ.

— Айоой, Шетмӗ, пӗтрӗннҫ, тесе калаҫса кайса, 
вилсе кайса, куҫ шывӗ сирнӗаиччен кулаҫҫӗ хӑ- 
шӗ пӗрисеи.

Вбсвм ҫаплах вавӑнаҫҫб.
Пуятараймвҫ ку предҫедатӗлре ӗҫлеме. Растрат- 

чӗк, ӗҫкӗ ҫыннн, йалсовет кӗнчелерӗнче те 
лармасЕ

Хватгр
Шартлама сивӗ. Урам хушшинче пӗр чӗр чун та 

утви курӑнмаст. Вӑл ҫеҫ ниҫта кайса кӗреймесӗр 
урам тӑрӑх ӑшӑ хваттер шыраса алӑкран алӑка чуп- 
са ҫӳрег. Уна сивӗ ҫил ачисем ӑҫтан кирлӗ унтан 
гыткалаҫҫӗ. Йалта никам та хваттер йаракан ҫук, 
ннкам та кӗргмеҫҫӗ. Колхозниксем патне те, еди 
ноличниксем патне те ҫитег вӑл, пурин те пӗр йу- 
рӑ Пурте:— Вырӑн ҫук, хваттер йамзстпӑр, тесе 
хӑваласӑ йараҫҫӗ. Килхушшине кӗрсен хӑш-пӗр 
етемсем ричаксемпе те ӑсатасҫӗ. Хваттере кӗрте- 
кен ҫук пирки вара каҫхине ирӗксӗрех пӗр-пӗр ҫурт 
ҫумие лӑпчӑнса выртса ҫӗркаҫаЕ Ир тӑрсан каллех 
хваттер шырама чупа^-. Каллех някам та кӗргекеи 
ҫук. Каллех ҫурт ҫумие выртса ҫӗркаҫма тивет, 

Ҫанталӑк кунран кун сивӗтет. Хваттер шырасэ 
чупакана сив ачисем кунрав кун, сехетреи сехете 
ҫирӗпрех тыткалама тытӑнаҫҫӗ. Хӗрхеымеҫҫӗ вӗсем 
внкама та. ыиҫга кайса кӗреймест вӑл, хутдана^Г,

— Кӑларас ӑна советрав!
~  Кӑларас, сута парас, тӗрмене хупас!
Еҫӗ пулчӗ те. Павӑла советран кӑларчӗҫ.

тирен снрпӗтрӗҫ, сута пачӗҫ.
Вбсвм хытӑ ку^ьаичбф. Еҫяеме тытӑвмала, тер
— Суйлас Гаврил Петровча!
— Суйлас!
Суйларӗҫ.
Вбеем хбпбртврбҫ. Тепӗр 2—3 уйӑхрав Гаврц 

на та, ӗҫлеме пултараймас^^ тесе, совеграв та, 
тирен те кӑларчӗҫ.

Макӑрмалипех макӑрчӗҫ вбсем, тата хыт 
ӗҫлемеле тесе ыталаса чуп туса саланчӗҫ.

—- Суйлас, Алекҫей Егорча!
— Суйлас!
Суйларӗҫ. Ҫав сӑлтавсемпех советран кӑлар' 

тасату вӑхӑтӗнчӗ партирен те кӑларчӗҫ Вбвви щ  
чбҫ. Да, тесе чышкнсене чӑмӑртарӗҫ, килеле са/| 
чӗҫ. Петр Петровчӑ, Иван Петровчӑ, Ангон 0 
чӑ, Иван Пегровчӑ. Ку вӑя ӗлӗкхи^ вагтисен п 
никӗнче шӑлсӑр пуп укҫала ҫылӑх пуҫтарнв 
списки мар. Мӑн-Шетмӗ йалсовечен Дулашки 
сенче пулнӑ предҫедатӗлсен ҫпи^;кн. 1931-мӗш 
танпа 7 предҫедатӗл улшӑнчӗ. Йулашки пҫед 
тел Йван Пегрович. Тасату витӗр тухнӑ ҫ| 
коыунис. Анчах йалсовет ӗҫӗсем ҫирӗпех ма 
Мӗншӗн! Мӗншӗн гесен 4—5 предҫедатӗле к 
ла ҫынсене суйласа лартса ӗҫе йапӑхтарса ҫн 
се, пайан та ӗҫе ура ҫине тӑратма хӗн.

Кам пӗлет, тен пронзйодствӑра пиҫмеи ком 
сене совета суйласа лартма пулӑшса Йалсо 
ррорывра усра гпӑр, комуаиссене парти пилеч 
хӑваратлӑр, тесе те шутланӑ лулӗ вбввм

Пӗлие хӗн тен вбввм совета ҫапла ӗҫле^ 
халӑха советран сивӗкес задачӑ лартнӑ пул  ̂
вбовм совет влаҫне советра ларакансем урлй 
терме шутллнӑ пулӗ.

Камсем-ши ӗнтӗ вӗсеы? Кусеи, паллах ӗвте, 
лак майлисеи, подкулачаиксем. Суйлавра кз' 
йӗн аллиые суйлав повескине илсе суйлава 
вӑл пулас предҫедатӗлшӗв ответлӗ. Еҫе вбва* 
лӑ тӑвассинчеи хытӑрав та хытӑ сыхлавмала.

И. Суов*

шыракан
сикет, чупа¥. Хӑш чухне;

— Хӑҫан ӑшӑ хваттер тупам-ши? Мӗяле * 
ҫам-ши? Шӑнса вилегӗп пулӗ кӑ ҫа л ,— тесе 
те илет вӑл, ,

— Хӑй куштаы, ҫавӑнпа хваттер йарак» 
ӑна,—тейӗр, йулташсем, есӗр. .

Ҫук, ан лӗпӗртетӗр пустуй. Аяланмараг 
есӗ маиа? Урапа кассиачн (Йетӗрне р-) и'*®» 
колхозэн ратлӑ вӑкӑрӗ ҫавӑн пек хваттер “ 
ҫӳрет урам тӑрӑх сивӗ кунсеиче. Ана 
лӗ те ӑшӑ виге туса паиан. Сивӗ хӑ.л ОУ' 
пулсан та, урам хушшничех пурӑнаЕ .

— „Перелом* колхоз членӗсемпе вӗсен ю 
сен кӳҫӗсем хӑйсен ӑратлӑ вӑкӑрӗ сивӗ * 
ринче ураи хушшиаче ҫапкаланса д 
маҫҫӗ. Ҫавӑнпа епӗр „Перелом“ молхоае* 
хӗсене йӗп ва^рьи йӗплӗ хутлӑхсем тума 
тбмӑр.



Носилкӑ ҫук
Пекарче тувӑ чухвв, ЧӑвашсоЯулпа Ц^^К-ӑв во- 
ҫилкасем пулнав пврки, рабочисем аотраел 
ситиӑ.

Каларӑи еаиа Чӑвашсойуапа ЦРК«иа ан иай, таеа,— пурӗ пӑрв! вӑсеи норилмӑсаи

ҪАв1н!ю рӑтӑцг §вк1пат в1р и |ти *  т¥эд1 »•



Хурал тӑракан тӑлӑп
Тутаркас район^нчи Утаркӑпа Вӑрманкас йалӗн- 

чи „Парха>ар“ колхозӗнчи Караҫӑм Кӗркурин ҫи- 
йелтен пустав, ӑшне сурӑх тирӗ хурса ҫӗлетнӗ 
тӑлӑп пулнӑ.

Халӗ ҫавӑ тӑлӑп ҫинчен каласа парар-ха.
Ампар... Ампар тени пуи ӑ пулма кирлӗ м - р ӗнтӗ. 

Колхоз аипарӗнче вӑрлӑх фончӗ те. страхфонт та,- 
котхозниксене ӗҫкучӗшӗн валеҫсе памали тырӑ та 
пулнӑ. Карачӑм К* ркурине темиҫе пин тенкӗлӗх кол- 
хоз пурлӑхне хуралла«а шанса панз пулнӑ к >лхоз 
правленипе колхозниксем. Кояхоз правлени хӑй 
йенчен пурлӑха хуралланӑшӑн ӗҫкунӗ пама пулнӑ. 
Хурал тӑрас ӗҫ питӗ те ответлӑ ӗҫ вӗт. Ӗҫшӗн тӳ- 
лес пулат, тӳлемесӗр хӑварма йурамаст.

Ну, пирӗн Кӗркури ьӑштах кахалланиӑ, унӑн 
кахале ӗҫлемесӗрех ӗҫкунӗ илесшӗн пулнӑ.

— Ма хурал тӑмала, Кам тӗкӗнет,—тенӗ унӑв 
кахалӗсем. Кӗркури ҫапах та шикл-ннӗ, ҫавӑнпа 
та унӑн аслӑ пуҫӗнчи пысӑк ӑсӗ акӑ мӗн шутласа 
кӑларнӑ.

—- Тӑхта-ха,—тенӗ Кӗркури,—хуралса кайса каш- 
ни каҫ ҫӗрӗпе шӑнса тӑма та кирлӗ мар. Кайас та 
ампар умне тӑлӑп ҫакас, вӑт хурал! Ампар патне 
нимӗыле вӑрӑ^таврашӗ те пырас ҫук. Ӗҫкунӗ илет- 

—тесе арӑмӗпе иккӗшӗ те ахӑлтатса кулнӑ.
Кӗркури тӑлӑпа илет те, ампар умне хурала кай* 

са тӑрат. Тӑлӑп Кӗркурийе ниыӗн каламасӑр, ни- 
мӗн калаҫмасӑр ампар ум»-е тӑрса йулаЕ Карачӑм 
Кӗркури канлӗн шутлӑ ыйхӑпа ҫывӑрма ҫемҫе тӗк 
тӳшек ҫине кӗрсе выртаЕ ^

Кӗркури, ирхине ирех тӑрат те, тӑлӑп хуралта 
меняе тӑнине пӑхма кайат. Кӗркурн тӑлӑп ампара 
мӗнле хурал тӑниае сӑнама т*/тлӑ ыйӑхран тӑнӑ 
куҫӗсене, тӗрмеклесе пӑхса ҫырманала анат!'.

Кӗркури пӑхаЕ Тӑлӑп ҫук, тӑлӑп тарнӑ. Кӗрку- 
ри кӑна курсан ампар патне чупса ҫитсе, ампар 
ҫӑрине тытса ҫавӑркаласа пӑхаЕ Ҫӑра чипе- 
рех, нимӗн те пулман. Вӑрӑ та килмен. 
Анчах, тӑлӑп тзрнӑ. Ҫӑра ванчӑк маррине курсав 
Кӗрйурин кӑштах чӗре вӗҫӗмсӗр васкавлӑ тапас- 
синчен хуллен тапасси ҫине куҫаЕ

— Аха, ҫӑра чиперех! Тӑлӑп ӑҫта карӗ-ха? Х у  
ралҫӑ тесе утса ҫӳремеҫт ши, йе ӑҫга та пулин 
ҫывӑриа кӗрсе выргмарӗ-ши?

Кӗркури ампар айне те пӗшкӗнсе пӑха^, та 
ытти вырӑнсене те шыраЕ. Тӑлӑп-х.уралҫӑна 1 
раЕ Кӗркурин чалӑрса кайнӑ куҫӗ вӗчӗртегсе 
пӑхаЕ сухалӗ чӗтрет.

Пӗтрӗ вӗт тӑлӑп. Тӑлӑп ҫухалчӗ. Кӗркури пу 
.ку  тӑлӑпӑ шыва ывӑтман-ши“ текен шухӑш п. 
са кӗчӗ. Кӗркури пӗве хӗррипе пӑхса утат. В| 
пӗве тӗпӗнче тӑлӑп шапа пек сарӑлса выртиине 
рах кайа'!'.

— Ех. шуйтзн ҫыннисеы! Кам шуйганӗ турӗ 
ку ӗҫе? Пӗлсен, кӑтар'ӑттӑм ьу ҫынна!—тесеК 
кури арӑмӗ патне килеле утрӗ.

— Ну, арӑм. кӗҫӗрхи ҫӗр пирӗн тӑлӑп хур 
тӑма ӳркенсе шыва сикнӗ,—терӗ Кӗркури арӑм

Арӑмӗ Кӗркурийе кӑшкӑрса вӑрӑҫса тӑкрӗ.
— Арҫын-и, шуйтан арҫынӗ! Пӗтер гӗн тӑлйпг
—- Вӑрҫса ӗҫ тухмасг. Айга кайса хӑвӑртря.г

лӑпне кӑлаоса килер.— гет Кӗркури арӑмне йапат
Кӗркурипе арӑмй иккӗшӗ хуралта тӑракан тӑ, 

па пӗве тӗпӗнчен кӑларма тухса угаҫҫӗ.
Иккӗшӗ те прве хӗрне ҫитсе пӑхаҫҫӗ те:
— Ҫӗр ҫӑттӑрах ку ҫынна, ҫак ӗҫе тӑвакана 

тесе вӑрӑҫса тӑлӑпа шывран кӑларма тытӑнчӗҫ
Ҫакна курсан мана Паиьук пичче ҫарӑк кӑлар 

ҫинчен калакан йумах аса килсе кайрӗ; Кӗрку 
те тӑлӑпран туртат, арӑмӗ те тӑлӑпран т у р т а к  А 
чах, тӑлӑп вырӑнтан та хускаламаст. Пӗве теп 
сӑмалапа ҫыпӑҫтарнӑ пек ҫыпӑҫнӑ. Тургса та г 
калмасЕ Туртсан туртсан аран вырӑнтан хуск: 
са тӑлӑп хӑйӗн йӑвӑр кӗлеткипе ҫӳлеле улӑх 
Кӑларчӗҫ те типӗтме илсе кайса ҫакрӗҫ-

— Ҫав, ман тӑлӑпа шыва кам пӑрахниаее 
пӗлместӗн и?— ташни колхозникрен, пӗчӗк ачэсе 
чен те ыйтса ҫӳренӗ Кӗркури.

Ӑна пурте кулса ҫзпла огветленӗ:
— Вӑл хуралти тӑлӑпа кам тӗкӗнме путарӗ?! 

ӑна пӗлмен, хурал тӑлӑпне патаран ҫеҫ ҫакаҫҫ 
вара, ӑна тара ран сӑнчӑопа кӑкарса хӑвармг 
пулнӑ,—тесе Карачӑм, Кӗркуринчен колхоэш 
сем кулнӑ. Кӗркури тӑлӑпа кам шыва пӑраха* 
пӗлме гӑрӑшнӑ. Анчах, колхоз правленин Кӗҫк̂  
колхоз пурлӑхне мӗнле сыхланине пӗлме тар« 
мала пулнӑ мӗн.

Вйҫ. РвГИЯС»!

Пыс<к сӑлтав.
— Ваг{)ӑ! Ва{|)ӑ, пайан театӑра кайатпӑр-и?

Ҫук, пыраймастӑп пулӗ. Унта кайсан ал ыра
такан пулаЕ

— Мӗншӗн тата?
—- Иртнӗ каҫ театӑрта антракт вӑхӑтӗнче час 

пуҫлаытариа алӑ хытӑ ҫупрӑм та, алсем хӑпарсах 
тухрӗҫ. Кӗҫӗр кайсан татах та хытӑ ҫапма лекӗ.

«•ц>и#я Мы»
г
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Аи шарла.
Карац) йалӗнчн (Сӗнтӗряӑрри раӑовӗ) 
ҫекрегарӗ нинӗнте ӗҫлемвст.

Хрвсчвн:—Ма йурлама чарӑнтӑн? ХытӗрлесеУ 
тӑиччӗ-ҫке. .

Кулак:— Хытӑн ан кӗрле, упӑте, 
ретарӗ пурӑннӑ ҫурт тӗлне ҫнтнӗ вот, 
хӑрамала

Щ



Хаҫат (инчи туихахсеи
Нлише вырӑиие—иалӑп.

НоЧабӗрӗв 7-мӗшӗнче пичетлеысе тухнӑ „Лвиии 
йввбвв” (Куславка) икӗ патрет пичетленӗ. Ку 
атрегсем ҫинчи картинсем нии те курӑнмаҫҫӗ, 
ллӑппа пуснӑ пекех. Ҫапла вара, вулакансене кар- 
янкӑ кӑгартас вырӑнне .Ленин йалавӗпе* калӑп 
рве хаҫаг ҫине ӳкерсе кӑтартаг.
Картинӑ вырӑнне калӑп пичетленипе ҫитмен, ҫак

а.1ӑп мӗне пӗлтерви ҫинчец те унӑн айне ҫырса 
ӑтартман хӑт.
Калӑплэсчӗ пӗре... ҫакӑн пек картипӑсене хаҫат 

ине кӑларакансене (Просӑв Мӗтрине—редактӑра, 
ата ыт. те)

• Васиальева^
,Куславка комбиначӗ“ хаҫатӑн 24-мӗ1П номӗрӗн- 
(войабӗрӗн 7 мӗшӗнче) корректӑр йе правшчик 

тлетмен пирки, вырӑсла .Васильева'' тесе ҫырас 
ырӑнне .Васиальева* тесе ҫырнӑ. Хуҫнсенчен ыйт- 
асӑр хушаматсене улӑштарса паракан корректӑ- 
н пуҫ иимине корректӑрласа йеркене кӳртмеле.

Ҫӗиӗ иомиссариат
,Удариик“ хаҫатӑн (Сснтррвӑрри р.) нойабӗрӗн 
яӗвӗяче тухнӑ номӗрӗнче .Наркоминуторг 
(ССР“ тесе ҫырса Ок^абӗр уйавӗн кунӗсеиче 
тӑ тумали йӗрке кӑларнӑ. Мӗнле конҫтигуципс 
е правнтӗлствӑ кӑларнӑ сакунпа „Наркоминуторг“ 
атлӑ халӑх комиссариачӗ тунӑ-ши?—ӑна Верхн- 
ййӗв редактӑр та, епӗр те пӗлместпӗр

.Удариии" вырӑсла вӗреитет
Ӑ ^рник" хаҫат ҫав номӗртех вулакансене вы- 
сла вӗрентме тӑрӑшаЕ Ача-пӑча комиҫҫин ра 
'рще пичетленӗ ҫӗрте „деткомисии", .обявател- 
'80 . „выполнил ма 98 проц.“ тесе ҫырнӑ.
Тата ҫав номертех: .Постараемся звание удар 
«а крепко руках держат, и позиций не сдать“ 

ҫырнӑ. Ку мӗн тени. пула4-ши? Ҫакна ӑвлан- 
® оуҫ мимисене питӗ хӑватлӑн ӗҫлетерсе пӑхрӑ 
Р та, анчах нимӗн те ӑнланаймарӑмӑр.

»Иорвашго‘
сӑмаха илтсен ку Киттай чӗлхипе ҫырнӑ сӑ- 

пулй теме пӑхӗҫ. Анчах вӑя вырӑс сӑмахӗ, йал 
Канаш МТС-чи политпайӑн „Тракторис' йат- 

щ д̂ ®тӗнче ӗслекенсем Канаш районӗнче Нор 
пвӑ г  йалсӑр пуҫне тата Норвашго/ йатлӑ йал 
ввчр X ха<.ат редакцинче пӗр кун хуш- 
ввчр ларнӑ. Пӗлес пулат: ҫулталӑк хуш-

ҫӗнӗ йал шӑгсатухма пулгарат Д рак- 
\ хаҫат редакцинче?

Дсла тӗрме*

йулташӗ" (Йетӗрне р.) хаҫатӑн во- 
тӗйиа номӗрӗнче Мадридри ас-

тӗрме* тесе пичетленӗ 
'  чмлнӗ пулизле чорректӑоӗЕ'

„ЗавАчӗ"
Йӗпреҫре тухакан „Колхоз пурнӑҫӗ“ хаҫат иойа- 

бӗрӗн 6 мӗшӗнче тухнӑ номерте .Кооплеспромза- 
вӑчӗ“ тесе ҫырнӑ. Чӑваш орфографин ҫӗнӗ прави- 
ли тӑрӑх та ,савӑчӗ“ ҫырмала вӗт ха йӗпреҫ рай 
хаҫатрисем: хаҫат редакцийӗ вӑл—шкул мар, унта 
орфографн йӗркисене пӗлмесен те йура4, теҫҫӗ 
пулмалз.

Тумхахсем шырвва ҫӳрвквн Пав. Йшвтер.
  - V ----------

Аптранӑ „иЗваиалсем“
ТТетоккппе Тухташ писатйл^-ем Жнл- 

оойузраи хватер ордбрӗ шлни 3 уаӑх 
яртрӗ. Хватерне халӗ ге нӗрейнеҫҫӗ.

Ф иш ппов Б. ӳкерчӗ*ӗ.

Пвтеккж—Пӑх-халӗ, Илдиоз*вр Тукташ, V! 
вушааоа ӑуляӑ,—Йыпйнвтгӗр-а*

нта хватер



Мбтри меслечб
— Ех, пурӑнчсчӗ мая утутля..,^ патшала ., Ӗмес- 

чӗ ыйӑха нумайрах.„ тата ытларах—тоннн тонни- 
пе... Пурнӑҫн ку  капла? Тӑр та хиреле уг. Кол- 
хозчиксеи ӗҫленине сӑна... виҫ те сып. А хам... 
про.той ҫын мар-бригадир. 40хуҫалӑх икӗ алӑм- 
ра,— шухӑшсеч чупкалаҫҫӗ Мӗтри пуҫӗнче.

— Тӑр, упӑшкам! Апат ҫи те хиреле утан пулӗ. 
Колхозниксем паҫэрах угтарчӗҫ ӗҫлеме.

—  Ну ну!.. Приказ паран тата Асли штолӗ ес? 
Итле? Манӑн пуҫри шухӑшсем пӗр питӗ пысӑк ӗҫ 
ҫинчен канашлу уҫаҫҫӗ ха1>. Асту.. палкасан шӑ- 
хӑртса та йарӑп —терӗ Мӗтри вӗри йашка антарма 
хатӗргеииӗ арӑмне сивӗрех куҫпа пӑхса.

Арӑмӗ тӗлӗннипе кӑштах ӳкмерӗ. Курмянчӗ вӑл 
упӑшки кун пек пулнине. Ҫапах, хӑргт хускалама. 
Иглес пула^- Мӗтри приказяе. Тен вӑл тӳрех ух- 
маха йернӗ... Тен вӑл хускалсавах пӑвса пӑрахаг', 
йе пысӑк чышкчсемпе сӑмса урлӑ ҫапмали фис- 
кул»турӑ упражненисем тума тытӑнаЕ..

Хускаламасг Мӗтри.
Акӑ, пуҫӗнчи шухӑшсем, ватти ҫамрӑкки мӗнӗпех, 

пуху уҫяӑ та иалашне в^е н  хуҫин (Мӗтри) йепле 
ӗҫлемели ҫинчен, унӑн ӗҫне ҫӑмӑлатасси ҫинчен 
нӗр-пӗринпе тавлашсах ҫӗмӗрӗлме пуҫларӗҫ.

— Утса ҫӳресех пирӗн хуҫа имшерленме пуҫла- 
рӗ Ҫавӑнпа та, ман шухӑшп*. ӑна уйа сайра хут* 
ра ҫеҫ тухкалама хушас,—терӗ пӗри.

— Чӑнах, килӗшмеле куноа, килӗшес. Килӗшес!— 
Алӑ ҫупсах ҫухӑрчӗҫ ыгти шухӑшсем.

— Анчах,—теаӗ пӗри,—апла хӑтлансаи бригадир- 
тан сирпӗтесрен хӑр.шӑ.

— Ҫук, ҫук, пурнӑҫа кӗреймест ку. Пуҫлӑхсем 
веҫех Мӗгри майлӑ... вӗсем, вӗт, пӗр шайккӑ.

— Аха!..
— Апла пулсан килӗшес.
— Урӑх мӗн кӗтес?—сӗрлерӗҫ пӗр харӑс.
— Тӗрӗс! Тӗрӗс,—терӗ Мӗтри йакӑлт сиксе 

тӑрса.
— Арӑм, ташла теп, сик!
Тӗрӗс, тӗрӗс, тӗрӗ:...
Ей, сикер хз1) кӗрӗс...
Ташша йачӗМӗтри.
— Арӑм теп, сав ха пуҫа... чупту! Йеиле матур ма- 

вӑн пуҫ Меслет тупса пачӗ йепле ӗҫлеме. Ех, да- 
мах чуп тӑвӑттӑм пӗрре. Анчах тута ҫитмест. Еҫ- 
терӗттӗм ерех—ҫӑварӗ ҫке ҫук...

— Ухмах, пӗчӗк ачз!—йатлаҫса тухрӗ арӑмӗ 
тулала.

— Ман пек пуҫли тупаймастӑн ес. Сывӑ пултӑр 
мавӑн пуҫ... Урра,—терӗ Мӗтри ҫав терийех хӗ- 
пӗртенипе.—Бис, Мӗтри шухӑшне, бис!-ҫухӑр- 
чӗ вӑл татах качака таки пек тӑрӑнки-тӑрӑнки 
снккелесе.

*
Уйра хӗрӳлӗ ӗҫ. Мӗтри килте. вырӑн ҫинче. Чы 

лай вӑхӑг мачча тӑрӑх сарӑ коҫ^уиЛӑ таракавсем 
бугварта ҫӳрекен йашсем пек каллӗ-маллӗ утса 
ҫӳрениае тимлӗн сӑнеса выр нӑ хыҫҫӑи хырӑмӗ 
апат ыйтнипе йатлаҫ<-йатлаҫах тӑраЕ

— Хырӑмӗ те пулив канлӗн выртма памасЕ Апат- 
шӑн кастара}^, чорт! Тӑрса ҫимеле штолӗ,—тайка* 
ланса тӑра? Мӗгри.

— Ха, колхоавикокм килеҫҫӗ Ҫӗрулмн кблар**«
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пӗтет-ши ҫак?—терӗ вӑл вӗри йашка сыпса.
—- Уйа тухманшӑн йаглаҫҫӗ сана.
- -  Тӗрӗс. Ӗҫкунӗс^вие ҫырас пула^. Уясӑрӑн ҫа 

пах хӗргме пултара<,ҫӗ. Анчах кашнин патне ҫӳре- 
ие ухмах мар-ха еп, арӑм!

Ҫак чӳрече умӗнче сыхлас ха колхозвиксет
Иртсе кайакансеие допрвса чӗвнӗ пек чӗне-чӗве 

кӳягсе, вӗсем мӗн чул ӗҫлени ҫиячен ыйта-ыйта пӗ 
лес. Вот и вҫо1—терӗ Мӗтри савӑннипе лахлатсах 
кулса.

— Ей, Сахар, <ҫааӑр урусене калла. Как ты ҫне- 
бӗш иртсе кайма...

Кунга вӗт допрос... Ҫак ҫекуитрах кӗнӗ пултӑр
~  Хӑ-ӑ... мӗнле айӑп турӑм ши? Мӗнле доп- 

рос,~хӑракаласа кӗчӗ Сахар.
—  Так. Лар-ха кунта! Еп ыйтниие пӗр процеш 

тунмасӑр кала. Тунсассӑн—сут умӗнче о?М1 
тытатӑн.

—  Мӗтрн Йакӑлч, еп нимле айӑп та тумаи ҫке
— Айӑп туни ҫннчен ыйтмаҫ санран. Миҫе ӗҫкун 

лӗх ҫӗрулми кӑларгӑн, миҫе ӗҫкунлӗх турттартӑв
— Тӗплӗнех калама пӗлиестӗп.
— Мӗнле пӗлместӗн?
~  8 ӗҫкунлӗх} кӑларнӑ пулас... 5 ӗҫкуилӗ: 

турттарнӑ.
~  Сан ҫумри Иван пичче мӗн чул ӗҫленӗ?
~  Ҫӗрулми панче пӗр 10 — 12 кун ӗҫленӗ пуямала
— Ыгтисем ҫиьчеы пелетни?
~  Пелместӗп.
— Тӗлӗнмеле, Мӗнле бригадир ку?—шухӑшлаа 

уттарчӗ Сахар.
— Вот мӗнле ӗҫяемеле ӑна...
~  Утил-сырйопа тултарман ҫав ыан пуҫа.
~  Арӑм ҫине, тата хама тырӑ ерехӗпе час-часа

шӑварса тяракан ҫынсене ытларах ӗҫкунӗ параҫ 
ӳстерсе. Ӗҫтерменсене—катӑкрах... Пӗлччӗа »< 
сем—епӗ кам. Ну-и пултаратӑп ҫав. Ех, кайзси 
Ӗҫкӗ каипанине иртерес.

Ҫӑкӑн пек „меслетпе* ӗҫле г̂ Вӑрмар райояе^ 
„Вутлан“  колхозӑн бригадирӗ Иакӑвлӗа Мӗтри. м 
учот ӗҫӗнчи йӗркесӗрлӗхсемче чапа тухнӑ гер«1 
Тивӗҫлӗ оргӑнсем ҫавӑрӑнса пӑхмалах ун ҫ»»ие. 
шӗн „премилес* мар-ха ун пек ҫынсене?

Ваииамий Т у р т р

— Хгиь илтен пул>-ха кӑва? Ара ытла тӑв&рри * 
Мӗвде тӑхӑнкадаоа йарӑв-ха? ^

-  Т ӗ а а м э  оула!’ Урава дайӑхра* <уо««Х!»



ВЫЛ)АХ-ЧЕРЛӖХ ЗАДАЧИ

УЧИТӖЛ>~Канаш районӗнчи Кивӗ Шелтемре май уйАхӗнчен пуҫлаеа 13 лашв, 5 ӗне, 1в1 пуҫ 
*'УрАх. 167 пуҫ сысна шугран тухса ӳкнӗ. Пӗтӗмпе миҫе пуҫ тухса ӳкнӗ?

ВӖРЕНЕКЕН)—Миҫе пуҫ тухса ӳкнине шутламасӑр пӗлместӗп, ун пек ӗҫсем пулнӑшӑн пред- 
!$едятӗлӗн пуҫӗ валсонетран тухса ӳкмедияе шутламасӑрах пӗлетӗп.

. /



Килти екзамӗн
—  Ҫук, ман ача мар пулӗ ееӗ,— теое вӑрҫ- 

н& хӑйӗн вӗревесен аченв ашшӗ.— Мӗн вӗ- 
ренни пуҫунтан тухсах пыр»!’.

Ачи, йАпе пӑру пек, ашшӗ ҫине пӑхнӑ та 
ввмӗв валама пӗлмесӗр ҫӑварнекарса )ыт« ах 
вайнӑ. Мӑч мӑч вы^^кав куҫӗсем ҫ« ҫ вӑл тӑм- 
ран йӑваланӑ лӗлегке ыаррине палӑртсатӑнӑ.

—  Акӑ сана ыйту^еы: ҫырсах хатӗрлерӗы. 
Тепӗр выходной кунчея вӗсем ҫиее ответсеы 
пама вӗренсе ҫитернӗ пулг&р,—тееӗ ашшӗ 
ним айӑпсӑр ларакав сӗтеле уҫтупанӗпе ҫа- 
па-ҫапа илсе.

Ашгоӗ ианӑ ыйтусенв хирӗҫ каламали 
ответгеае хут ҫине ҫыреа илнӗ те ачн, шкул- 
тан таврӑнаӑ хыҫҫӑн кашни куяах вӗронсе 
ларнӑ.

— Раҫҫейри пирвайхи рево.%уця вулнӑ- 
ранпа миҫе ҫул иртне? 29 ҫул. Иккӗмӗш 
пйатилегкӑна хӑҫҫан кӗтечӗр? Цӗлтӗр. Х а ^  
Герм1ввре фашиеҫен пуҫлӑхӗ цулса преза- 
дснтра кам Л8ра4?Титлер Мӗншен кӗрешвт- 
пӗр епӗр иккӗм^ш пйатилеткӑра? Киассӑр 
социалисӑмла обшчӗствӑ тӑвассишӗн. Мӗн- 
шӗн иипвриалисгвн тӗнче вӑр<;инв кӑлчреа 
йанӑ? Пӗре вавеҫсе пӗтервӗ ҫӗр чдмӑрве 
тепӗр хут валеҫсе хӑйсем аллине идсс ишӗн. 
Тӗччери патшалӑхсен сголицӑеен йачӗсене 
кала. Ло дӑе, Париж, Нйу Йорк, Мускав, 
Рнм, Берлин, Тоаио... Мӗнле писатӗлсеве 
пӗяетӗн есӗ чӑвчшсеечен? Шупуҫҫынни, 
Хусанкай, Ҫеҫпӗл Мишши, Елквр, Мигта, 
Ваҫҫанка... Мӗяле шывсем йухаҫҫӗ Члваш 
респуб/гакинче? Атӑл, Сӑр, Ҫавал. Мӗнле 
планетӑсем ҫавӑрнаҫ' ӗ хӗвеле тавра? Мерку- 
ри, Венерӑ, Ҫӗр, Марс, Йупитӗр, Сагурн, 
Ура.ч, Нептув. Кулаксем пур и халӗ? Пур. 
Вӗсвн Ела̂ н̂е тӗппипе илсея пӗ«е. пӗ те ҫа 
пах уДрӑм кулаксем, подкулачник«‘вм .. Мӗн 
вӑл трепел? Тӑм лек йапала, етроитӗлствӑра 
кирлӗск^р Лннинӑн Аалӑс хуҫалӑх планӗн 
че мӗн паллӑ вырӑн йышӑнса тӑраК? БлеК' 
тюфикацЕ. Аш нуыай тӑнас тесвн мӗнле 
выл)ӑх вумайрах усрамала? Сысна.^.

Тепӗр ерчерен ашшӗ ачине хӑйӗн пӳлӗм- 
¥0 чӗвсе вӗртнӗ те оӗтал хушишне мӑ,наҫлӑв
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кӗрев ларса, хӑйне хӑй таҫти ҫичӗ йут пе« 
ты'гса ыйтусем пама тытӑврӑ.

—  Кала-ха, Иванов, миҫемӗш ҫуд- вӗрене*
тӗв е*ӗ?

—  Ҫирӗм тӑхӑр ҫул,—тет вунпӗр ҫулхи 
»ча паттӑрӑн.

—  Апла пулсан хӑҫҫан ҫураднӑ ха вара еоӗ?
—  Пӗлтӗр.
—  Ухмах! Аҫу кам сан?
— Гитлер.
— Гятлер?! Хӑм1 Мӗнле шывсем йухаҫҫӗ 

Чӑваш республиЕИвче?
— Лондӑн, Париж, Нийу-Йорк, Берлин,| 

М ускев..
— Ймпериалиссем меншӗн тӗнче вӑрҫине 

пуҫласа йанӑ? '
—  Классӑр соцяалисӑлӑ обшчӗствӑ тӑвао- 

сишӗн.
— Мӗшге планетӑсем ҫавӑрваҫҫӗ хӗвел 

тавра?
— Шупуҫсынни. Хусанкай, Ҫеҫпӗл Мишши, 

Енкер. Вчҫҫанва, Митта.
— Тӗнчери столнцӑсен йачӗоене кача.

— Атӑл, Сӑр, Ҫ»вал.
— Мӗйле писатӗлсене пӗлетӗн есӗ чӑваш 

евнчен?
— М-^ркуря, Венерӑ, Марс, Йупитгӗр, Са- 

тур, Ыран, Платун...
— Ӑпланатви х»!’ мӗн каланине 

ашшӗ вк куҫӗнчен вут хӗм кӑларса.—ТфУ* 
Пуҫра мӗн те пӳлин пур-и сан?

~  Пур.
— Мӗн пур?

- Тӑм. Строитӗлствӑра кирлӗск^р.
—  Мӗнле-ха гана ҫавӑн пек ухмаха »ҪУ' 

аннӳ ҫуратса йанӑ,
~  Електрофикаципе.
—  Ҫапла вӗренеҫҫӗ-в? Вӗренвӗ чу*не 

тӑнпа пуопа пит тарӑнӑн ӑвланса вӗрен»’̂  
кирлӗ. Ох!..

Чӑтайман ӑшшӗ. Йӗрсе йаыӑ.
—  пур шанчӑкӑм ун ҫинчеччӗ. 

жывнӑши ӑв ухма»!
— Сыонана,--пулнӑ ачан йулашкя отвг̂ че



Хушма пӗлет.

Кивӗле пулӗ

собранисене ҫӗиӗ майлб иртерме

е -
Т У 7 -

— Миҫе ҫ7лта-да есӗ? ^
— Вунпйр ҫулта.
— Пӗлтӗр пилӗк ҫултаччӗ-ҫке есӗ, кӑҫад 

у.1тӑ ҫулта пулма кирле.
— Шугла: пӗлтӗр пиллӗкре те кӑҫал улт- 

т&ра, пӗ1ӗмпе вунпӗрҫултапулаг.

Пушкин йубилейӗнче.
— Пушкин ҫиБчен доклада нтлеремӗр. 

Халӗ мӗнле предложенисем пулаҫҫӗ?
— Епӗ собранн йачӗпе Пушкин патне 

саламлӑ телеграм йама сӗнетӗп.

Литературц урокӗнче.
Пушкин гочннеБНсене вуланӑ-и?

— Вуланӑ-ҫке.
— Мӗн вулавӑ?
— „Ка 1итанс«ая дочка**.
—• Мӗн ҫинч'-'  ̂ калаФ ҫӑл?

Пӗр хӗрлӗ салтак тинӗс ҫняче ҫӳреяӗ 
'̂ Ухве, прахут кааитанӗа хӗк.ӗпе паллашса 
Апа йуратса пӑрахни ҫинчеп.

Тутаркас районӗнчи Пашалу-касси йалсове- 
тӗнче счетовод пулса ӗҫленӗ Иванов Г. Ҫнрийус 
ҫӑлтӑр ҫиве гӗҫсе ьуҫасч ӑн. Куитах, ҫӗр ҫинчех 
пурӑнсан хӑйне 1110 тенкӗ зайом тухманшӑн та- 
та 76 тенкӗ те 76 пус укҫа ту.хманшӑн тытса тӗр- 
мене хупса хурасран хӑра!’. (К, Марттай).

Икиасси (Шупашкар р.) кӗҫӗн вӑтам шку.1та 
кӑмакана ху’ ма вутӑ ҫук. Вутӑ хутман пирки класра 
сивӗ; уф, уф1 тесе сывласан, ачисен ҫӑварӗнчен 
кӑн кӑвак пӑс ту^аг, шкул дирек ӑрӗн ҫӑваоӗнчен 
ерех шӑрши туха4. (Паркай .

Маинӑ паш алу. Канаш районӗнчи „Труженник" 
промколхоз маннӑ пашалу ҫинӗ. Маннӑ пашалу 
ҫинипе колхозри тумали ӗҫсем ҫинчен йӑлтахман- 
са кайнӑ. Ҫаванпа манните ҫулла пухса кӗнӗ вӑр- 
лӑхлӑх клевӗре халӗ те ҫапман. Клевӗр купи лӑп- 
чӑнса ларнӑ ӗнтӗ, ҫӗрме те тытӑннӑ. Халӗ ӑна 
шӑ.писем пит вӑйлӑ хӑвзртлӑхсемпе ҫапма тытӑн- 
нӑ Хӑвӑртлӑхсене тата ӳстерсе йарсзн клевӗр 
вӑрлӑхӗсене ҫӗнӗ ҫулччен ҫапса тӗшлесе пӗтерессе 
,п>анма“ пулат. (ХӑймерЧ

Каиаш районӗнчи „Молотов“ колхозӑн аслӑ 
кон)ухӗ Егоров ӗҫкӗ тесен колхоз вити- 'рлӑ та 
сиксе каҫаг Каҫнӑ чухае урине хуҫсан упаленсе 
те пулин ерех патнеле кармашат. Иу кӑна мар- 
ха,—вӑл аслӑ плагникпа, Серкейпа пӗрле, зайом 
сармалй ҫӗнӗ май шухӑшласа кӑларнӑ: пӗр тӑлӑх 
карчӑ«а ерехшӗн выОпах вун тенкӗлӗх облигаци 
тыттарса 'хӑварнӑ. Егоров шухӑшласа кӑларнӑ ҫӗ- 
нӗ майпаланикама та зайомсем сарма хушмастпӑр.

(Ҫ. Скворцов).

Пирӗн 
^Уҫларӗҫ.

Мӗнле ҫӗнӗ майлӑ?
~~ Докладчикӗ доклад тӑва4, итлекеннисем -к а -  

’ ‘Ҫса лараҫҫӗ.

Кӑлендарсеи хутӑшса кайнӑ.
У ^^■''ӗамеле! Нойабӗр уйӑхне кӗтӗмӗр, хӑш пӗр 

кбрсе пӑхсассӑн май уйӑхӗ ҫитьӗииех

— Мӗн есӗ, ҫунаҫку пур~самӑн. Ернере пӗрер 
кун  ҫеҫ тухса йарӑнатӑн?

— Пӗр ҫунаскапах (урӑх илмесӗрех) хӗл каҫас 
тетӗп, ҫунаскийӗ манӑн хаиӑрӑн маҫтерскойӗнче 
тунӑскерҫке-

п



•— Йулташсем, итлӗр-ха, канашлу тӑватпӑр 
илголӗ пурте пӗр ҫӗре пухӑвиӑ чух,—-терӗ Иванов 
хӑб патне пынӗ тусӗсене.

— Тӑвас.
~  Пырсем Йан та баа бантра пуҫларӗҫ...
— Йанклаттарас килет.
— Есӗр ӗнгр те йанклаттарвӑ*ха. Вӑт еп ӗнер 

“ У Дҫрен ыечайвӑ тӑрса йулнӑ... Прогул тунӑ,—те- 
рӗ Иакӑвлев кулкаласа.

~  Черетлӗ, ҫирӗипӗррӗмӗш номӗрлӑ вӑрттӑв 
канашлӑва уҫатӑп, йулташсем! Мӗвле кун йӗрки- 
сем лартатоӑр?

— Тӗп ыйту пӗрех—хамӑр савнӑ пырсене шӑ- 
варасси,—терӗ Петров сӗлекине ҫӑтса.

•— Тӗрӗс! К чорту урӑх ыйтусем.
— Сывӑ пултӑр ерех!
—• Урра!.. Урра! ҫухӑрчӗҫ пилӗк ҫӑвар харӑс.
— Так1.
—- Сасӑласа тӑмастӑп. Урра кӑшкӑрсах Йышӑн- 

тӑмӑр,—терӗ Ивавов.
— Анчах укҫине ӑҫтан тупмала?
- -  Пиверсенчен пӗрре—колхоз кӗлтине вӑрла- 

кансевчев.
Черновраы—иккӗ .. ко^ьухра чух посыпкӑ вӑрла- 

аӑшӑн. Ҫитӑрӑвран—виҫҫӗ... колхоэран сирпӗтнӗс- 
кере, пухусӑрах колхоза илвӗшӗн. Е-е... унпекки- 
сене ӑҫтан шутласа пӗтерен? Пӳрне ҫитес ҫук. 
Сахал-и ӗҫиели? Аха.^! пӗтермеле-н вӗсеы айӑпне! — 
тет пӗрн.

— Тӗрӗс!
- -  Тепӗрер шаккас вӗсенчен.
- -  Ырав шаккатпӑр. Пайаа кувтах хӗрмелӗх 

пур. Пнрӗн пуҫсемпе аптрас ҫук ху1  Иртнӗ па- 
сарта колхоз ва;ь4>и илнӗ йапаласен хакне ӳстер- 
се кӑтартиипе тӑватӑ лвтр ӗҫмешкӗв пур ха. 
Ну тытӑнар,—терӗ Иванов сӗтел ҫинетӑватӑ литр 
ҫутти ларгса.

— Игле, Мӗтри Йакӑлчӑ, сана ӑмӑртӑва чӗне- 
тӗп. Кам хырӑмӗ ытларах ӗҫме пултараИ--терӗ 
Ивавов пӗр чей курки йанклаттарса.

— Йышӑнас, -  килӗшрӗ Йакӑвлев хӗпӗртесе.— 
М т  хырӑм тошӑ йулакаини мар.

Еҫнӗҫем хӗреҫ кашнин оргӑнӗсем. Ыгларах, ак, 
сирпӗнеҫҫӗ сӑыахсем.

~  Илтнӗ-и есӗр,— терӗ Малахей,— вуланӑ-и?
— Мӗскер?
— Пирӗн колхоз ҫиячен МТС хаҫачӗ ҫинче за- 

меткӑсем тухиӑ вӗт.
~  Ну?!
— Ну мар-.ха ку. Веҫех пӗлыӗ, вӗт мурсем! Уйа 

чавса гытарнӑ ҫӗрулмине те тупяӑ, колхоз кӗл- 
тиве вӑрласа ӑсатнине те пӗлнӗ, расгратӑ доку- 
ментсене пӑсса йусани, витеве туса пӗтерменни, 
арпава ҫӗртыи, веҫех, веҫех ҫырнӑ, шуйтансем! 
Йулашкиичен сута парассипе чӗтретеҫҫӗ.

— Кам ҫырыӑ-ши?
—  Коисомолӗссе)11--Ивавов Григорипе Феодо- 

ров Мӗтри

— Аха!--терӗ Иванов сиксе тӑрса.—Кӑтартӑпӑр 
вӗсене пирӗн ҫинчен ҫырма. Ууу1 Вӗсене-и?—-ним 
тума аптраса чышкисене чӑиӑртарӗ вӑл.—А-ӑмм!— 
пӗтӗи вӑйӗпе кӑмакана ҫатлаттарчӗ ҫитли кӳтни- 
пе.—Ҫак кӑыакана ислетнӗ пек ислетеи вӗсене,-- 
тӗк тӗмек чышкӑ хыҫҫӑн чышкӑ туйанчӗ шап-шу- 
рӑ та чӗмсӗр кӑыака.

■— Йура{' хам шӑлӑм ревиҫи комиҫҫи предҫеда* 
тӗлӗ. Ҫавӑн ҫинче шанчӑк.—тет Йакӑвлев.

— Епӗ, ӑаа мӗа каланӑ. Вӑл пӗтӗмпе пирӗн иай...
— Халиччен пӗр ҫӑвар хуҫи те хӑйӗя ҫӑварне.. 

оире хмрӗҫ чӗнме ирӗк паманччӗ.
— Вӗрентес пула{ вӗсене!
— Сӑмсисене ҫапа ҫапа лапчӑтса лапчӑк сӑмсал 

лӑ тумала. Пӑрахчӑр пире шӑртласа ҫӳреме!
— Шӑлӗсене ҫапа ҫапа хуҫмала.
— Илтекен аппарачӗсене (хулхисене) пӑра-п1ра 

илмеле.
— Масар шӑтӑкне ӑсатмала вӗсене,-~хайартав 

хайар предложеннсеи, ҫӑмӑр ҫунӑ пек, сирпӗние 
пуҫларӗҫ. Ник м та и^тмерӗ вӗсем тулашаипе лигр- 
хыҫҫӑн лнтр пыр тӑрӑх шутарниве. Пӗр иойабӗр 
каҫӗ ҫеҫ кантӑк вигӗр сӑаарӗ вӗсене, тата выҫнг! 
хырӑмӗсене тӑрантарма тухвӑ таракаасем ҫеҫ тӗл* 
ленвипе ҫӑварӗсене карса пӑрахсах нумайччен 
пуҫлӑхсем нӗн хӑтланняне пӑхса тӑчӗҫ.

— Ей, мӗскер хугйхӑрас, йулташсеи! Хамӑр вӗт 
йалти патшасем,—терӗ Иванов хӑнисеие ӑсатса.

Ҫил ҫивче унтала-куытала тайкаланса ларакав 
йӑвӑҫсем пек тайкалавса тухрӗҫ ӳсӗрсен. Урамрз 
алхаса{ хулиган пек ҫил. Шӑхӑра{. Кзнтӑк хупка- 
ҫӗсене тыта-тыта лӑкаЕ Ха^) ҫеҫ пӳртрен тухнӑ 
пуҫлӑхсевч»н те хӑрамас!, вӗсене ыӑшкӑланӑ пе- 
кех сивӗ чӗлгиче тӑсса йарса пичӗсенчен ҫула{, 
хӑлхи тӑррисене чӗпӗгет, аркисенчгн йарса илсе 
турта{.

ӗҫкӗ ударникӗсем ӳсӗр команди тӗрлӗ йевнеле 
сапаланчӗ. Кашнийех ик-виҫ хутлӑ сӑмахсем ҪУ' 
хӑрса, килӗсеяе шыраса танкаҫҫӗ. Лапкас-кассем 
тӗлӗнче ҫӗре ӳке-ӳкех пуҫҫапаҫҫӗ, шӑавӑ ҫӗре хыт- 
тӑн ыталаса тутцсенчеи йун тухаччеяех чуптӑваҫ- 
ҫӗ, йе хӳмесем ҫумне пырса перӗнмеле вы4>ас» 
хӑВсен ҫамкисеи ҫирӗппине тӗрӗслеҫҫӗ.

Ир пула{ те каҫ пула{. Васкасах чупаҫҫӗ куВ' 
сем. Пӗрре Иванов Григорий коььухлашасене п№ 
яӑ хыҫҫӑн хунарпэх правлени канце.1>ариве кӗреТ' 
Ана савӑнтах йарса илеҫҫӗ.

— Есӗ-и вӑл хаҫат ҫине ҫыракан сволӑч?
—  Мӗтри Йакӑлчӑ, Малахей пичче, мӗскер кйр- 

лӗ сире, йарӑр,—терӗ Гришӑ ҫухӑрсах.
—- Йарӑр и? Тӳ:сем ӗнгӗ кӑштах, господин йзл' 

кор Сан пуҫунти шухӑшсеи йӑнӑш ҫулоа кайнз' 
Вӗрентег оула{ сава!

Мӗскер вӗреигмеле?—Тӑватӑ алӑ ы та м ӗ в ч е н  
•ӗҫернесшӗн туртӑячӗ Гриш#



Анчах ӑна ҫавӑнгах эӑсса ӳкбрчҫ. Иккӗш те 
чышкиеене авӑрласа вӗсене Гришӑ кӑкӑ«рӗ ҫинче 
ташлама прнказ пачӗҫ. Чарӑнма п&шенскерсем 
пит-куҫ ҫине те пыра-пыра сикеҫҫӗ. Сӑмса ҫике 
те оырса сиккелеҫҫӗ.

- -  Вӗренгӗн-и хаҫат ҫине ҫырма? Ку-пӗррӗмӗш 
урок анчах. Асту! татаыгларах вӗрентӗпӗрсире,— 
терӗ Малахей, вӗҫерӗнсе тарнӑ Гришаиа.

— Пӗрве вӗрентрӗмӗр. Тавай тепӗрне кнлнех 
кайса вӗрент-р. Вӗрентмешкӗн ӳркенместпӗр 
епӗр,—терӗ Иакӑвлев Феодоровне.

А {а !-тухса  уттарчӗҪяВӗрентме*.
— Кува масар ҫинех ӑсатасчӗ. Ку тата хӗрӳрех 

йалкор.
—• Ку шухӑша 200 проц. йышӑнатӑп.
•*- Тавай кӗрер.
■— Авчах хӑратӑп еп.

М^^ншӗн?
— Кӳртмесен?

Ҫӗмӗретпӗр.
— Ҫӗмӗрсе кӗнӗ чух пирӗнтен пӗрне пуҫтарма та 

ӗлкӗрӗ вӑл, чорт! ‘
— Та...
— Масар ҫине кайас килмест тӗк—кӗмеп. Ҫӗр 

айӗнче пӑчӑхса вырт-ха уега. Езех ӗҫӗсем те.шӑ- 
на{ пулӗ унга Вӑртгӑн ҫӗрте шаккас.—Нунайчен 
пӑшӑттатрӗҫ Иакӑвяӗвпа Малахей Феодоров тӗлне 
ҫитсен.

— Майлӑ вӑхӑт кӗтес,— йышӑнчӗҫ йулашкинчен...
Пӗр ҫил анчах, вӗсем ерех пички вырӑнче ҫӳ-

рек4н хырӑмсеие ерех йухтарас тӗлӗшпе ӗҫлекев

усӑк тутисем ҫумӗиченех сӗртӗнсе иртсе вӗсеа 
вӑрттӑн сӑмаххисене тытма ӗдкӗрчӗ.

Хӑрушӑ Малтикасра... Ӗ;кӗ ударввкӗсен ударлӑ 
каыаади ҫӗмӗрттерет кунта. Унӑн аслӑ камандирӗ 
Иванов Ҫемен—колхоз предҫедатӗлӗ. Унӑи аомош- 
аикӗ—Иаковлев Мӗтри бригадир.

Редовойсем—Петров Илйа—правлени члеяӗ, 
Леонтйӗв Малахей—хуралҫӑ (хураллассначен ытла 
вӑрлассипе ӗҫлеме й>ратат), Йаковлев Арҫентий— 
карма ҫӑвар.

Вӗсен тӗлӗнмеле чаплӑ киревсӗр ӗҫӗсене шутла- 
са кӑларма аслӑ бухгалтер тыгмала. Ӗҫессипе вӗ- 
сем пур категорири пйавчуксемпе те ӑмӑртма 
пултараҫҫӗ. Пӗчӗккӗыех ӗҫсе йама тытӑнчӗҫ „Вут- 
лан“ колхоза. Хӑрамала. Ӗҫес апетиг тӑвӑлӑн ӳс- 
нйпе пӗтӗм йала ӗҫсе й ар^  кусем... Уйрӑмӑнах 
ӳсӗр ҫынСене астутаратпӑр: Асӑрханӑр—Пинер 
йалсоветӗнчи (Вӑриар р ) Малтикас витӗр сыхла- 
иарах тухӑр. Ӗҫкӗ удариикӗсем тӗл пулсан ерех 
шӑршине сиссе ерех вырӑине ҫӑтса йаиа та пул- 
тарӗҫ... Ерех ӑшӗнчешӳсевыртасси аисаттетӗр-и?.. 
Кана пурвӑҫа кӗртейиесен чышкӑ кукӑлӗ те пу- 
лин ҫитереҫҫех вӗсеы. Хирӗҫ чӗиекев колхозвик- 
сенне сахал мар айӑк пӗрчняе учотз иясе хучӗҫ. 
Хӑрушӑ Малтикасра...

Хаклӑ, вулакавӑн, каҫар!.. Вӗҫлеймерӗм фелйе- 
това. Сут вӗҫлетӗр ӑна.

Ввиимин Туртуш.

Кантур ӗҫлет, каҫҫир укҫа пара!
Ытла тӗрӗсех пулмас{ пулсан та. вырӑссен йуп- 

тарусем ҫыракав поечӗ Кры юв Иван Аидреевич 
хӑйӗи вӑхатӗнче ҫапла тӑрӑхлавиве астӑватпӑр. 
Пӗр мужик хӑйӗа вӑкӑрӗпе уйран „ирхи ҫӗртме“ 
сухивчен тавӑрӑннӑ, тет. Вӑкӑрӗ те, хӑй хуҫи те 
ӗшеннӗ вӑхӑтра лулнӑ ӗнтӗ вӑл. Тепӗр кӳршӗ му- 
жикӗ ҫапла ыйгнӑ:

— Ӑҫтан тавӑрнатӑр?
Ҫакиа вара ӗҫлесе ӗшеннӗ вӑкӑрӑн ухват пек 

сарлака мыйраки ҫинче уйран ларса кӗрекен шӑ- 
аа» ырӑ йатлӑ пуласшӑн ҫапла ответленӗ:

— Епир суха турӑмӑр!
Ҫав кӳршӗ вӗсенчен ҫӗртме плянне тултарни та- 

та ҫӗртмен пахалӑхӗ ҫинчен те ыйтса чӑрманиан.— 
яАра ӗҫлеҫҫӗ цккен“ ,-—тенипех иртсе кайнӑ.

Акӑ ҫавӑв майлах Йетӗрне вӑрманпроихоаӗнче 
те ӗҫлеҫҫӗ. Ир пыраҫҫӗ те каҫчен дармаҫҫӗ. Зап,ати 
п^сеи тухса кайаҫ;ӗ. Вара, шӑрҫисем харкашма 

шур хугсем те ҫырӑнса лапӑрюмаҫҫӗ... 
йӑ* ҫитсен шалу илеҫҫӗ... Уяашкал чухне:— ,кав- 

ӗҫлет, каҫҫир укҫине пара!" теҫҫӗ хадапра. 
^ р а  урампа иртсе оынӑ чух, х | {  вӑрмавпром- 
°?ӗн директӑрӗ текен Солдатӑв йулташран, йе 

^а и  заместнтӗлӗ Стурнкӑвран, ҫавнашкалах парт- 
рг Кустарниковран ыйтӑр есир, вӗсем тӳрех ҫап- 

ответлеҫҫӗ: >
Ара ҫав вӑрманта ҫапӑҫатпӑр-ха.

^  Вӑрман хатӗрлетпӗр вӗт
Ҫвв йӑрматгшан тӑрмашатпӑр-ха,—теҫҫӗ.

Кам хирӗҫлет ара, ҫав ӗҫе тума лартнӑ та вӗсе- 
не. Халӑх йӑлипе ӑмӑртеа ӗ^теме те тайлӑк мар 
вӗсеи.

— Халӗ епир Пӑрачкав вӑрмаипромхозӗпе ӑмӑр- 
татпӑр, советсен сйесӗ йачӗпе производствӑлӑ по- 
хода хутшӑнса ӗҫлетпӗр, ҫӗмӗртеретпӗр,—теҫҫӗ 
вӗсем.

Халап хы ^ӑн  халап ҫапаҫҫӗ—пуш халап кукӑли 
пӗҫереҫҫӗ. Иӳҫӗ чвӗсен кукӑлк.—3 мӗш квартӑл 
планне лрорыва хӑварнӑ. Тӑваттӑмӗш квамтӑл 
планне те прорыва хӑварма тытӑннӑ. Квартӑлӑн 
малтанхи ҫирӗмкунлӑхӗнче 9 процент хатӗрленӗ, 
1,84 нроцент турттарвӑ.

Ытла та йал култараҫҫӗ-ҫке вӗсем—ҫярӗм кун 
хушшинче те 896 кубла метр ҫеҫ вӑрман хатӗрле- 
нӗ. Вӑрманпроихозӗн хӑйӗи штатӗнче ларакаы 91 
ҫынва вӑрмана кӑларга йарсая та ҫирӗм куы хуш- 
шинче ҫакӑнтан йышлӑрах вӑрман хатӗрлемеле 
вӗт. Вӑрнан турттарас ӗҫ ытла тз кайах йулнӑ. 
Пирӗв шутпа вӑрмавпромхозӗнче ларакансене хӑй- 
сене вӑрмаи турттарма кӳлмеле. Акӑ пӑхӑр ӗитӗ-- 
91 ҫыв. ву вӗсеи лаша пекех вӑйлӑ иар. Ҫазӑыпа 
та вӗсене пӗр ҫуиава внҫӗ ҫын кӳлмеле. Взра ОС 
ҫывран 30 лавлӑ хӗрлӗ обоз туиала. Пурге выр- 
ваҫрӗҫӗ, пӗр ҫынни кӑяа ах8Л> й>лчӗ-вӑл днрек- 
тӑр Солдатӑв йулташ ӗнтӗ. Лна та ӗҫсӗр, хӑварас 
иар тесеи, обозник тумала. Ну, каймала та ӗҫ вара!

~  Ей1 Мвлга. йара оар1~-тесе кӑна кӑшкӑрмала.
Кии. И^И М !
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Пӗр майах улӑшӑнаҫҫӗ
Филиппов В. ӳкерчӗкб.

Пӗр йалт» ҫулталӑк хушшинче 16 предҫедатӗл 
улшӑннӑ, (Суворовски й Ш упаш кар раионӗнчи 
еоветсев сйесенче туиӑ докладран).

К0Л Х 0 3 Н И К ;-М ӗ н л в  ку—епӗ зайав^еняне ҫырнатытӑннӑ чухне п1р предҫедатӗл ларачче, ҫыреа пвтеричен тепер пред- 
ҫедатӗд килҫе вырнаҫса ларнӑ тэ уш?1

Асран пӗр тухми авторитет
— Ой, йуратнӑ авторитетӑм, йепле есӗ илечлӗ, 

ӑшӑ кӑмӑллӑ, чӗреае ҫемҫе. Есӗ мэнпа ЗАГС-а 
пырсан, ҫитменнине есӗ манран 1 - 2  мегр ҫӳлӗрех 
пулсав, вара епӗ сан хӳтлӗхре ӑшӑнса туга хӗр- 
ринчен ирӗлсе аеакан ҫӑва ҫуллакаласа ҫеҫ ларӑт- 
тӑм. Вара манӑн пурнӑҫ шалт урӑхланса кайӗ. Ой, 
ч нтан вартан, чӗререн йуратнӑ авторитегӑм! 
Мӗншӗн ха есӗ манран пӑранатӑн, таратӑн? Мӗн 
шӗн есӗ мана йуратмасгӑв, мӗншӗв епӗ саншӑн 
тискер кайӑкран та тискер лултӑм? Мӗн туса ҫӳ 
ретӗн есӗ, йуратнӑ автоэитетӑм, Ш лидг пек 
аатӑ стариксеи ҫумӗиче? Йе есӗ ҫул-йӗо ҫинче 
пялӗк-ҫурӑмне хурса тӑ 1ра чакалакш Тапуков 
чӑваша курман и? Тӗлӗнетӗп епӗ санран ҫавӑн 
пек стариксемпе лӗчӗртегсе ҫӳренинчӗн. Еаӗ сан 
пек пулсан камӑн кӑсйи хулӑм, кам Ҫймрӑк ҫавӑн 
ҫумне ҫех ҫыпҫӑнмала. Ой,~чунӑм автвритет. Сӑ- 
махраи, есӗ ҫакӑнга мав оата перекет кассине

и

кӗрсе кассӑ чӳречинчен 5 тенкӗ укҫа ыйтсан, епе 
сзна 5СЮ тенка пама хагӗр. На ил. алуна пусмз 
та киолӗ мар! -тесе ҫӑвар ҫурӑласла кӑшкӑрсз 
йачӗ Елӗкри перекет кассинче ӗҫлекен Остап.

— Ҫакӑнта виҫӗм ҫул 50 тенкӗ укҫа хун ӑ ч ӗ  
10 тенкӗ илес тетӗп те,—ч;рече патне пырса сз* 
ма.чларӗ тирпейлӗ сухалӑ колхоэннк Мстри.

— Укҫа ҫук,—ответлерӗ^Остап.
— Хӑҫан пулӗ-ши?
—  Ыран

-  Ыран килетӗп еппин.
Пултара'ӑн.

-  Мен тетӗн?
- -  Килме пултаратӑн тетӗл.
-  Здраҫгӗ!
-  ?! аа
-  200 тенкӗ укҫа хуни 7 уйӑх ҫитрӗ, 7 ҫигре^ 

7 пус та илеймерӗм, пайан илме майӗ пур-шиг"'



)£р гытйымасӑрах хирсе лартрӗ оупле&сейе ҫамрӑк 
:ЫН.

— Укҫа ҫук.
— Иепле ҫук?
~  Ҫаплах ҫук.
— А камсем ва;])'̂ )»* »ур?
— Каисемпе санӑн иен ӗҫ.
— Есӗр йалав та пирӗи пек колхозкиксенчеы 

мӑшкӑлаттӑр. Епӗ хам укҫана хам хуҫа. Хӑҫан 
илес тетӗп ҫавӑн чух илетӗп. Давай мана укҫа. 
халӗн ерве пурӑнам та ҫакӑнтан каймастӑп. Ма- 

аа укҫа йалсбветне парӑмсем тӳлеме кир...
— Не бузи, гражданин! Есӗ хупахра мар, пат- 

шалӑхӑн перекет кассинче тӑратӑн. Ытларах бу- 
шт тусан часах милииионерсем хӑйсен ӗҫне тӑ- 
зӗҫ,—ку ӗсене хупса, тутисене чалӑштзрса хирӗҫ- 
иерӗ Остап ҫамрӑк ҫыиа пӳлсех.

— Укҫа I амасая каймастӑп епӗ ҫакӑнтан,—та- 
)ӑхвипе йулашки сӑмахне хурланчӑклӑ кӑларчӗ.

— Ан каЗ, хӑрататӑп тетӗни мӗн? Почга! Почта! 
ӑ почта, дайге пушалстӑ милицейскую, -шӑнкӑр- 
таттарчӗ телефонпа Осгап

Ҫамрӑк ҫын чӑнахах хӑрарӗ пулмг.та, перекет 
кассинчен т хса шурӗ.

— Манзн 3 тенкӗ укҫа пур та, перекет, кассине 
турас тетӗп, терб алӑкран кӗрсенех Шетмӗ хӗрӗ.

— 3 тенкӗ тетӗн.
— Иййа, 3 генкӗ.
~  Виҫӗ тенкӗ укҫупа кайса улма ҫийех, хӗрӗм, 

3 теькӗпе иалала ху та ан кил, ҫынсене те килме 
ан хуш,— ӑнлантарчӗ Остап.

~  Апла илместӗр?
-  Лхӑ! • ,
— Ой, йуратнӑ авторитетӗм! Йенле йурататап 

епӗ еаи». Бсӗ пирӗн яерекет кассниче пулман 
пиркийех епӗр укҫа-генке вклада иухассипе йала- 
нах республикре чи кайра ҫапкаланса пыратпӑр. 
Мӗншӗн есӗ хӑна ху питӗ асла хуратӑн. Мӗншӗн?.. 
Мӗншӗв?.. * *

Йуратнӑ Остапсем, епӗ Сӳпенке, сире авторитет 
илсе килсе пар ймӑп. Парти райкомӗ ҫитес кун- 
сенчех урӑх тӗслӗ авторитет тупса парасса ша- 
натӑп. Сӳпвикв И.

Ӑнланман.
Отчотлӑ собранинче хадах нумай пуд-

Малтанах сахалччӗ, кайран нумай пу- 
хӑьса пычӗҫ.

•— Апла пулсав каиранхи доклачӑ инте- 
реслӑрах пулнӑ аулӗ снрӗн?

—  Каиранхи... каӑранхи доклад пулман, 
спек1 акӑ |̂| пулчӗ.

Кооперативра.
В ӑтӑ квлхоаиик:—Ку мӗиле тавар ара, „кредита 

иет“ йатлӑскер.
Ударннк:~Лодӑрсем илме савакан .тавар".

Фил. ШвнТвр.

чӗ-и?

„Капкӑнинӑ“ .
(АмӑртулӐ вӑйӑ)

Ҫакӑнта кӑтартиӑ ыйтусем ^иеитветсем памала. Мам вичнӗнте' 
рех (ҫивӗчрех).,кулӑгилорах ответсем парагк., ҫавсепчеи пиМкӗтие Ырер 
парне й хрса паратпӑр. йарни  ҫур ҫуллйх ^КаггКӑн* журмол иулат, 

Отвечӗсемпе ӑмӑрту мӗильиртнипе „Капкӑм^ журналӑиномӗрӗсенче 
ҫапса Штхрӗпӗр.

1. Хӑвӑн айӑпна сирсе йарас тӗлӗшпе мӗи кала- 
'»8 пулхаратӑн?

2. Ах, шухӑшӑм, шухӑшӑм, мӗншӗн есӗ ҫавӑрван?
3. Мӗншӗн хӗрсем тӗкӗр (куҫкӗски) ҫине пӑха%ҫӗ?
4. Сӗм сӗм вӑр.ман, сӗы вӑрман, мӗншӗн есӗ 

®8влатӑь?
5 Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв йуха{. Шӑнкӑрч чӗппи 

чӗкеҫ чӗппин мӗн ӗҫ пур?
Ь. Ура шуҫсан кам ӳкмест?

Мӗншӗн кӑҫатта пуҫ ҫине тӑхӑнса ҫӳремеҫҫӗ? 
Иккӗ ҫумне иккӗ хушсан миҫӗ пула{?

9. Чӑвашла пӗлен вырӑс служӑшчирен чӑваш 
служӑшчике мӗнрен уйӑрма пула!?

10. Мӗншӗв авалхи чӑвашсеи усалӑн ури сак- 
кӑр тенӗ?

11. Ҫут тӗнчере мӗн ҫемҫе?
12. Мӗншӗн чӑн сӑмахӑнсуйи ҫук?
13. Шӑлгӑр-шӑлтӑр урапа, урапа. Лҫта кайан 

урааа?
14. Чн, чн кӑсийа, ӑҫта кайав кӑсийа?
15 Кай, кай Ивайа, ма каймастӑн Ивана?

Сдаао в пронаводство 40-УН-^-34 г.
Оодписвяо к печати 11-1—35 г.

' л « « вь1п. рсдактор И. ИЛЛАР«ОНО§.
________________________ Об*ем Т л. л. __________ __
Твоогр, № I Чувашгиаа г. *1ебо«с«1М. уп Чушшскаа. ИА

Эа втмт. радвктара: (1. ЛЬВОВ.
Ивдательство г&э. .Каваш*

' З и м  >4 б1»в. Т н р в  |ВвО «1« .

К



ОнӲабӗр иунӗнче йут патшалӑхри еиигрантсен 
аса илми

— Офицерсем, значнт, калаҫҫӗ: иалвда!
— Д багъшевиксем?
•*> ВСкгем ҫтч ен  пӗлм<етпӗ|). КЪйвла ҫввйрӗнса пӗхмар&мДр.
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