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Октапӗр рев01ьутси пулни.
(Тӗрлӗрен ҫынсам ӗлӗкхине асӑнни).

Тарҫӑра пурӑннӑ хрес^н.
Вунӑ ҫуя иртрӗ. Ха:§хи пекех аотӑ- 

ватӑп, пабанхи кун мана хуҫа §ӗное 
илҫӗ те, каларӗ:

—  Ну< мӗнеУ Спрӗн влаҫ ӗнтӗ ха- 
лӗ... Министӑра кӗртеҫҫӗ пу:!ь сана? 
Министӑр пулсап мана та хӑвӑн цата 
тислӗк тасатма илха, терӗ.

Еиӗ каларӑм.
—  Министӑрсен пире, йурӑхсӑра 

тухнӑ 1 ӗлӗм пекех, кирлӗ мар, ан§ах 
хӗрхенӗтги са«а: тнслӗк тасатма та 
пултарас ҫук всӗ, терӗм.

■рнӑх та ҫавна, пӗр кӗрхи кун, 
Совет тислӗк тасатма йанӑ. Иӗксӗк, 
тисдӗк тасатма та пӗлмест. Кӗреҫине 

 ̂ ҫурӑм хыҫне тытса тасатасшӑн. Ҫап- 
ла тасатнӑ ҫррге каирӗ ӳкрӗ месерле.

Месердех выртар§ӗ ҫав рево.§утси 
пуршуйсене! Аван рево^утси, тутарсем 
кадашле, «пик йакши»!..

Ҫпеку/ьант.

Кирлӗ мар ҫӗртенех ревофутси пу - 
са кайсан, пурте «ирӗклӗх кил§6!» 
тесе кӑшкӑрма пуҫласан, арӑма кала- 
рӑм:

—  Арӑм, вӑхӑта сайа йарас мар. 
Прӗклӗхрен нумайрах усӑ курса йулма 
тӑрӑшас. Еҫлесе тупатӑп пу.§ха ' §ы- 
лай ҫак ирӗклӗхре те. Мӗнле шухӑх- 
латтӑр есӗр? Епӗ каланӑ пекех пул§ӗ.

Тырӑ монополин§ен §ылай ӗҫлесе 
тупкаларӑм, тӑвартан, хӗрлӗ тавартан 
унта краҫҫинран, сахӑртан... Ку мал- 
танлӑхаха. ОкГапӗр рево.§утси 2 ҫул 
тултарсан арӑма каллех ытти ҫулхп- 
сем 'пек каларӑм:

—  Курӑн ак, арӑм, епӗ кӑҫал ытГи 
ҫулхисев§ен те нумайрах ӗҫлесе ту- 
патӑп, терӗм.

Мӗн шухӑшлаттӑр есӗр? Еҫлесе туп- 
рӑм... пилӗк ҫул тӗрме ӗҫлесе тупрӑм. 
^ а п ӗ р с е м  кашнийех пӗр пек пулса 
пымаҫҫӗ иккев. -

Улпут асанни
— Вунӑ ҫул иртрӗ ӗнтӗ халӗ те шу 

хӑшласа кӑлараймастӑп:
—  Мӗнлеха ҫав Керенскп ҫавӑн 

'Вухне, пӗ§ӗк а§а пек, пофшевиксене 
парӑн§ӗ-ши?

— Пирӗншӗн ун §ухне йункӗрсем 
вӑрҫа¥§ӗҫ. Вӗсем ӗнтӗ вӑрҫӑ ӗҫне, 
хӗрсем хыҫҫӑн §упма вӗреннин§ен 
те лайӑхрах вӗренсе ҫитнӗскерсем. 
Тем хӑйама§ӗшӗн ҫӗнгереймерӗҫ тата, 
те хӑйсем апат ҫиме кӗнӗ вӑхӑтра 
салтаксем ҫийелде тухса кайнӑ.

Вӑл кун йуратвӑ арӑм, хэфхи пе- 
кех астӑватӑп, пӑ§ӑр пӗҫернӗ§§ӗ. Пӑ- 
§ӑрӗ пит тутлӑ пиҫнӗ§§ӗ, ҫуллӑ.

Пӑ§ӑр ҫинӗ хыҫҫӑн, пӑшал пенине 
илтсен, пӑ§ӑрӑвса лармалла пул§ӗ.

Пукан айне пытантӑм, арӑм шкапа 
пытан§ӗ. Аслати двӑтяӑ §ухнехи пе- 
кех хӑрушӑ, сӑхсӑхсан та хӑрушӑ. 
Варвиттипе терт.!1енсе'пӗтрӗм.

Рапор  асӑнни.
Иункӗ{тоемпе, тата ытти патша хӳ- 

рине йӑтса ҫӳрекеисемпс ҫапӑҫса хӗп 
хӗрдӗ... тара, ӳкнӗ. Тарӗ пунлӑ. Цӳн- 
кӗрсене й\'яетрӗмӗр, кӑпиталиесене 
кӑпӑклатрӑмӑр... Рапо§исем пухусвн§е 
кӑшкӑрса калаҫаҫҫӗ, 1̂ Ш1талиссен удах 
ҫуртсен§в пухӑнса шӑппӑн калаҫса 
лараҫҫӗ. !§ӗре сикет, рево^утси сикет, 
тарӗ сиррӗяет. Керенски улпут,-гкӗ-- 
'ренккӑ укҫасев хуҫи ылтӑн укҫӑсӗи 
■ҫиксе '8икӗ урлӑ тарнӑ. Сывдӑшра тар 
шӑрши, пуршуйсӗм хӑраниде Ш ар н ӑ  
шӑршӑ... ’

Хам сывӑ пулмасан та, рево.§утси 
сыв пултӑр!

Тӗнпе кӗрешекен.

—  Тӗн сӗрӗмӗпе кӗрешес ӗҫ сирӗн 
ыӗнле пыраР?

— Турӑ пулӑшнипе аван пыра^ха. 
'Октапӗр ревофутси 10 ҫул тултарнӑ 
хыҫҫӑн татах лайӑхланыалла пек.
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Октапер уйавенве.
Хӑш-пӗр йалсен§е О йапӗр 
уйавӗ ^йа§ӗпе хрес§евсем 
сӑра тунӑ.

Ма есӗ ҫав тери ъаплӑ иун ӗҫсе усӗрӗлнӗ?
—  Кун пек ъаплӑ уйава кӗтни 10 ҫул ӗнтӗ. Ҫавӑнпа ӗҫсе 

ӳсӗрлес терӗм.
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,,Никам та ҫӗнӗ ерехе кивӗ сӑран хутаҫҫа тул- 
тармаст^.

Халӑх, §пркӳ пуррине манса кайни- 
пе, вуламалли ҫурта нумайрах ҫӳрени- 
не сиссе, тата укҫа йен§ӗкӗ катилӑ 
шӑтӑкӗ пек шӑтса пӗтнине кура, Ҫук 
Ҫырмари «таса атте», турӑ пулӑшни- 
пе, халӑха §иркӳ йеннелле туртмалли 
майсем шырама пуҫланӑ.

Хӗрӗх кун та хӗрӗх ҫӗр шухӑшласа 
ларнӑ хыҫҫӑн вӑл §иркӳн пӑнтӑхса 
ларнӑ йӑлисене ҫӗнетмелли мелсем ну- 
майран та нумай шухӑшласа кӑларнӑ. 
«Таса атте» шухӑшласа кӑларнӑ мел- 
сенҫен хӑш-пӗрисем, турӑ пулӑшнипе. 
ҫаксем пулса тӑнӑ.

«■Ҫиркӳре ҫтена хаҫа§ӗ кӑлармалла. 
Хаҫатсен йатне комсомолӗссем «Ма- 
далда»-тесе йат панине аса илсе, 
„Кайалла“ тесен лайӑх пулиалла. Ҫав 
хаҫаг-ҫине вара §иркӳве йуратмн пул- 
нӑ ҫынсене, турӑ пулӑшнипе,- тӗртсе 
ста^йасем ҫырмалла. Ҫтена хаҫа§ӗ ҫу- 
мӗн§е, турӑ пулӑшнипе, пупкорсемпе 
кулаккорсен крушокӗ уҫмалла».

«"Йиркӳ ҫумӗн§е, Павӗл .аппостӑл 
пулӑшпипе, акитатҫипе пропакантӑ 
пайӗ уҫмалла. Ӑна йертсе пыма хама 
хушмалла».

Турӑ ҫине шаннине йапӑхса кайнӑ 
хуҫайствӑсен§е пулнӑ йапаласен вы- 
стӑвккисем тумалла. Камӑн пах§а - ҫи- 
мӗҫӗсем, тырри-пулли на§артарах пу- 
лаӖ ҫав ҫын, турӑ ҫине шаиса, наук- 
кӑ хыҫҫӑн кайманнине пӗлтерет. Уя 
пек ҫынсене мухтамалла, премисем па- 
малла. Премисем парас вырӑнне, вӗ- 
сен хушама§ӗсене поминани кӗнеки 
ҫине ҫырса асӑнмалла».

Т)иркӳ кӗл.ише йурӑсен бӑиахӗсене, 
хафхи вӑхӑта аса илсе, ҫӗнетсе урӑх- 
латмалла. Ак, сӑмахран, кӗлӗ пуҫламӗ- 
шӗн§е аслӑ пуп, аллнсене пӗлӗт пат- 
нелле ҫӗклесе, ҫеыҫе сасӑпа вӑрӑмӑн:

—  Пӗтӗм тӗн§ери пролеттарисем, 
пӗрлешӗр!—тесе йарат'.

Иурлакансем аыин тесе йурласа йа- 
нӑ хыҫҫӑн, тийаккӑнс, турӑ пулӑшни- 
пе, ектени калама пуҫлат.

Ектенире, примернӑ, ҫакӑн пек сӑ- 
мау/сем пулма пултараҫҫӗ.

«Кӑпиталисӑмран, империалисӑмран, 
тӗрлӗрен соклашаттӗлсен§ен ҫӑлӑнӑҫ 
яатӑр тесе, турра кӗлтӑвар».

«Флотпа ҫӳрекенсемшӗн, автомопилпе 
ҫӳрекенсемшӗн, хӗнхур куракансемшӗя, 
кӑпитал тыткӑнӗн§е тӑракансемшӗн, 
вӗсене ҫӑлӑнӑҫ патӑр тесе, турра кӗл- 
тӑвар».

«Еҫлекенсемпе Хресҫенсен Инҫпек- 
сийӗие Совет проккураттури пире 
вҫатӑ§никсен§ен, растрат§ӗксен§ен, пӳ- 
рократсен§ен, водоккит§ӗксен§ен, л а ■ 
ша вӑррисен§ен ҫӑлӑнӑҫ нагӑр тесе, 
турра кӗлтӑвар».

Иурлакансем хирӗҫ: пролеттарисем 
пӗрлешӗр,— тесе йурласа йараҫҫӗ ха- 
вассӑн.

Унтан пупӗ, йеванкӗли вуламадли 
вӑхӑт ҫитсессӗн, ҫапла кӑшкӑрса йа- 
ра'!:

„Карл Маркс ҫырнӑ «Кацпнталӑн» 
1-мӗш томӗн§и сӑмахсем“ .

Ие: ,
„Ленин у§иттӗл ҫырнӑ кӗнекесен.4- 

мӗш томӗн§и оӑмахсем“. ■'~ ■ ?
Кӗлӗ варрин§е тийаккӑнГ

—  Ӗҫлемесӗр пурӑнакан ҫынсем ку- 
хӑр, ӗҫлеменнвсем тухӑр, ӗҫлекеноем 
ан§ах йулса татах турра кӗлтӑвар/— 
тесе кӑшкараӖ

,,Пӗр атте турра ӗненетӗп“ вырӑн- 
не, „Капкӑнӑн“ пӗлтӗрхи 6(16) -мӗш 
нумӗрӗн§е ҫапӑннӑ §ӑн тӗн ҫимвӑлне 
йурлама йура¥.

Ытти кӗлӗсене те ҫав майлах улӑш- 
тарма йура!^.

■§иркӳре ҫпектаккӑфсем лартмалла. 
Пйессисене, турӑ пулӑшнипе, пуптав- 
рашӗсене ҫыртармалла. Ҫпектаккӑ.!ьсене 
курма халӑх §иркӳ туллийех пухӑнтӑр 
тесе, ийессисене, турӑ пулӑшнипе, 
Пипли ҫин§и ҫынсен пурнӑҫӗн§ен ил- 
се ҫырмалла; сӑмахран, Лот, ҫӗр §ав- 
са туяӑ пӳртре пурӑннӑ §ухне, хӑйӗн 
виҫӗ хӗрӗпе аскӑн ӗҫсем туни ҫин§ен 
пйессӑ ҫырмалда, нумай арӑмлӑ Соло- 
мон хӑй арӑмӗсемпе мӗнле пурӑнни 
ҫин§ен, Авраам арӑмӗ хӑйӗн упӑшки- 
не улталаса патшапа аскӑн ӗҫсем ту- 
ни ҫин§ен, Калилейа ҫӗрӗн§и Канӑ 
хулип§е пулнӑ туйра Йисус шывран 
сӑмакунккӑ тупи ҫин§ен, тата ыгти- 
сем ҫин§ен те ҫырма йураӖ Ун пек 
аскӑн шухӑшлӑ пйессӑсене курма ха- 
лӑх йуратаЕ Иен^ӗк туллийех укҫа
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Камит хуҫи.

Керенски ъухнехи Ҫӗрӗҫ минис- 
тӑрӗ пулнӑ Ьорнох тете.

(«Рас поюсынку я асала» кӗввипе).

Оуйа §ӑпти, камит' ашшӗ 
Ъаплӑ 'ворнох— , "
Тур хуплашшӗ,

Пит кӗрне/
Е-ех, питГ 

Пӗр аллине 1тс((
Тепӗринпе ^ аГ

Е-ех 
Иармӑр 

, Хӗрӳлл

Т)а
Туй)

Йармӑркк^гнта,"**^ - 
Е-ех, йармӑрккунта. 

Ултавҫӑна кур§ӗ халӑх, 
Сана ваади авӑ алӑк 

Тухса сирпӗн,
Е-ех,

Сирпӗнтӗн те!

*) Ерхелей туйи.

пухма пултаратпӑр ун пек нйессӑ- 
семпе“ .

■Ҫиркӳ пурнӑҫне улӑштармалли ҫӗнӗ 
проектсене ҫирӗплетме ҫав „таса“ ат- 
те ҫитес кунсен§е Таннл ерхели пат- 
не кайма шухӑшлаЕ

Танил ҫав прошени ҫпне ҫапда ре- 
со.§утси ҫырса хурасси палӑрсах тӑ- 
ра1:

— ,,Лайӑх ҫырнӑ. Ан§ах, тусӑм, 
улӑштарсан та усси пудас ҫук,— Ок- 
1анӗр 10 ҫул тултар§ӗ!.,.

Ил—ус.

И-ук!. Н)ан)а, ӑҫта ес?
Октапӗр ревофутсийӗ пулни Ю-мӗш 

ҫул ҫине кӗрсен, „Пнтн^сасси йалӗн§и 
(Шупашкар р.) халӑх, темле майпа, 
ҫав тери пысӑк ,рух1вц йухӑннӑ. Иал- 
сове§ӗи претҫетадтӗлӗ''ҫыхӑнусӑр сӑ- 
махне каласа пӗтер§ӗ те, ҫӑварне ку- 
РЭ.К вӗҫсе кӗрес пек: о-оа-х!.. хоспоти 

'■Гур ҫырлах, дур ан аарах1-‘-тесе анас- 
.таса ил§ӗ.

—  Хурал пӳр§ӗ, тетӗр есӗр?.. Иу- 
рац  т ӑ в ^ ӑ р ...  Укҫа ҫук вӗт...
—Халӑх ҫине' сулса йарас, терӗ кӑтра 
Иехримӗ.

—  Ман шутла, аллӑшар пус ҫитет 
пек туйӑнат, тет Та.§ур Пракухӗ Иех- 
римӗ.

Каланӑ, тунӑ. Пуху Иехриына Пра- 
куха кашни килтен алдӑшар пус укҫа 
пуҫтарма ,л1рӗк па§ӗ те, Ок1апӗр рево- 
Футси 10 ҫул тултарниае ҫӗнӗ хурал 
пӳртӗн§е иртерессп ҫине ӗмӗтленсе, ки- 
ле.ие-салан§ӗ. — Пӑт ырӑ ҫынсем,— 
теҫҫӗ Иехримна Пракуха.

Сӳктерти хӑыа савӑ§ӗ: — §аш-§аш 
§аш-§аш—тутарса, пӗрене хыҫ.ҫӑн пӗ- 
ренене хӑма туса кӑлараЕ Рамӑ ҫин§е 
йулашки икӗ пӗрене хӑмаланса вӗҫне 
ҫитрӗҫ. Пушӑ пӑ§кӑсем—йан-йан, йан- 
йан, туса карӗҫ. Рамӑ §ушкисем хӑма- 
ланса тухнӑ пӗренесене кӑлт-калт ту- 
тарса, тула.тлах и.тсе тухса карӗҫ.

Полу§§ай хӑмусене Иехримпе Пра- 
кух!..

Иехрпмпе Иракух йад хурал пӳртне 
сипдеме хысна панӑ пӗренерен хӑма 
ҫуртарса таврӑн§ӗҫ те,—шалт та шалт 
хӗвел пек ҫӗнетсе ху§ӗҫ...

—  Мӗне?
— Иӳртсене.
—  Хурал пӳртне-и?
  ‘Л.,
— Нивушлӗ хӑйсенпе, е?
— Хӑйсенне нулмасӑр, тата камӑн- 

не те*тӗн есӗ?
—  Иалсове^ӗ?
— А-о-ох! анаслатЕ вӑл.
—  И-та!..

А.
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Ултавлӑ ӗмӗт.

Микулай Микулайъӑ:— Патша ҫӗлӗкӗ вырӑнне, катӑк ъӳлмек 
тӑхӑнса ларсан та, патшана ларнӑн туйӑнаӳ.

Кивви лӑплантарат. Пуҫа кӗнӗ шухӑшсем.

Пуп Ваҫҫа патне плако§иннӑй нынӑ. 
Маташки сӗтел тулли ҫыртмаллисем 
лартса тултарнӑ, пупӗ икӗ путылккӑ 
,,хӑватлине“ кӑлароа лартнӑ.

Ӗҫнӗ те ҫырткаланӑ.
Плако^иннӑй куҫӗсене пӗренесеы ҫи- 

не туса йӗри-тавра пӑхкаласа илнӗ те 
пупран ыйтнӑ:

—  Мӗнле санӑн халӗ те ҫтена ҫин- 
§е патша сӑнӗсем ҫапӑнса тӑраҫҫӗ, 
тенӗ. .

Пуп Ваҫҫа
каланӑ:

вӑрӑмӑн сывласа и.гсе

—  Ех, пурнӑҫи к у .. Ҫаырӑксем мар, 
ватгисем те §иркӳве ҫӳреме пӑрахрӗҫ. 
Хӑш §ухне вара ҫав тери §ун тӑвӑр- 
ланса кидет, нимӗнпе те пусараймас- 
тӑп. Патша сӑнӗсем ҫине пӑхсан ҫеҫ, 
ӗлӗкхи савни ҫине пӑхнӑ пек, кӑшт- 
тах 8ӗре лӑпланнӑ пек нула^, тенӗ.

Патшана ӗлӗк ,,императтӑр ‘ 
«Императтӑр» тени импӗр пек 
тени пулмасАши?

тенӗ.
йӳҫӗ

Елӗк октаприссем*) пулнӑ, хадӗ ок- 
'1'апрйонаксем пур.

Ӗ.тек пупсем парӑма кӗрсен „ашшӗ- 
йӗн, ывӑлӗн, ҫветтуй сывлӑшӗн“ ҫине 
ҫырма хуша^^^ӗҫ, ха.тӗ ,,ашшӗпелле 
ывӑ.тӗсене“ шанми пул^ҫӗҫ те, хӑйсем 
ҫинех ҫыртарма пуҫларӗҫ.

Улпутсене тем 'ҫул тӑрантарсан та, 
вӗсем халӑх мӑйӗ ҫинех нӑхнӑ.

Хӑш 'вухне 10 кун та 10 ҫул тӑрш- 
шӗ тӑсӑлма пудтара!'— иуршуйсем Со- 
вет влаҫне 10 кунлӑха ан^ҫах те§'§ӗҫ, 
ха.’̂  вӑл тепӗр вунни ҫине те Йарса 
пусрӗ.

•) Пуршуйсен парттийӗ й»§ӗ.
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Куклишке
йе Похтанӑв лаша туйанни.

Ок1’аяӗр ревофутсийӗ 9 ҫул тулта- 
рас умӗн Улатӑр районӗн§и Ҫӗн-Ейпеҫ 
'ҫӑвашӗ Елекҫей Хӗлип§ӑ Похтанӑв 
хӑйӗн хуҫайсгвин§и 9 ҫул хушшин§и 
ӗҫсем ҫине пӑхрӗ те;

— Ҫук, кар§ӑк! Кил-ҫуртра лаша 
пулмасан, пурнӑҫа мала йама пи-ит 
хӗн иккен... Илес лаша, терӗ.

— Мӗнпе и.тес?.. Укҫа ҫукҫке-ха...
— Акӑ, ҫи§ӗ мӑшӑр ҫӑпата пур, вӗ- 

севе сутас. Пушыак пӑрӑва йарас... 
Ыттине?... Ыттине мӗнле те пулсантӑр 
лӑпӑр...

— Йура'1 енпин, терӗ арӑмӗ.
Лекҫей Хӗлип'§ӑ ҫи^ҫӗ мӑшӑр ҫӑпа-

тине ҫакаӖ пушмак пӑрушне ҫавӑта! 
те, Ейпеҫ леҫни§§ӗстви пуҫлӑхне— Пои- 
пова сутса хӑвара¥. Поппов ку тава- 
ра вӑрман каснӑ ҫӗрте ӗҫдекенсеы ва§- 
4(И илет. Ан^ҫах, укҫине плме тепӗр 
ернерен кил, тег ге, Дохтанӑва ЗЗтен- 
кӗ те 60 пуслӑххут раҫпискӑ пара¥.

—  ЙураЕ Пӗр ернене тӳсӗш'р ӗнтӗ, 
тет Похганӑв.

Тепӗр ернерен пыра)' укҫа ыйтма.
— Мӗн укҫи ыйтатӑн есӗ?
•— Какайпа ҫӑпата укҫи... Акӑ 'рас- 

пискӑ...
— Е-е! Ӑна ыан тӳлемелле мар, 

Лессакӑн Улатӑрти кантурӗн тӳлемел- 
ле... "^ы р  сайавлени УлатӑраТ—тет 
Поинов.

Ҫыра! Похтанӑв сайав;Лии. Улатӑр- 
ти кантур ку хута ллет те;

— Каккуй таккуй ҫӑпатапа какай?.. 
Иарас Шӑмӑршӑри лесхоса, тӳлетӗр, 
тет.

Карӗ хут Шӑмӑрша. Ш ӑмӑрш ӑраа— 
Сафнӑй картунне. Са.Т)Нӑйран— Улатӑ- 
ра. Улатӑртан каллех Са§нӑйа. Са.§- 
вӑй... Улатӑр... Ш ӑмӑрш ӑ.. Улатӑр... 
Са.^ьнӑй... Карӗ хут ҫаврӑнса, и-нх!

Похтанӑв хӑй те килте лармаст. 
Пӗрре кайа¥ Улатӑра. Унтан— Ш ӑ- 
мӑрша. Ш ӑмӑршӑран— Улатӑра... Ҫӳ- 
рет, ҫӳрет, тагах ҫӳрет, ан^ҫах вӑрман 
улп\"§ӗсем мӑш та туыаҫҫӗ;

—  Ҫӳре, Похтанӑв!.. Ҫӗт ҫӑпатана!— 
теҫҫӗ. Иохтанӑв тухса кайсан, лӑх-лӑх- 
лӑх!.. Иӑх-йӑх-йӑх!.. Ихи-хи-хнк! ку- 
лаҫҫӗ.— Ухмах §ӑваша та укҫа кнрлӗ 
пулаПг-ха? теҫҫӗ.

Иртрӗ 8 уйӑх. Хутсеы ҫаплах ҫав- 
рӑнаҫҫӗ. Ҫаврӑнмасӗрен хут купи хӑ- 
параӖ Хутсем ҫин§и номӗрсеы ҫӗртен 
нинген иртсе кайаҫҫӗ (ҫитӗнӳ пур, сна- 
'§ӑт). Ан^ҫах ӗҫ тухмасӖ "Ъӑтайман нир- 
Еи Похтанӑв:

— Паратри, ҫуки?—тесе хытӑ кӑш- 
кӑр§ӗ. Унӑн сасси вӑрман тӑрӑх... 
Улатӑра!.. У л а т ӑ р т а н — Шӑмӑрша!.. 
Ш ӑмӑршран—-Са§нӑйа!.. йанлатса ҫит- 
рӗ. Ан^ҫах, ӑна хирӗҫ никам та '§ӗяе- 
кен пулмарӗ.

Вунӑ уйӑхран ҫур лав хут купи Ра- 
по̂ ҫ̂ ҫипе Хрес§ен Инҫпекся Комисса- 
риатне сӗтӗрӗнсе ҫитет. Пнҫпекси ку 
хутсене тӗплӗя, айӑн-ҫийӗн пӑхат те, 
ийуяӗн 24 мӗшӗн§е, 313-мӗш номӗрлӑ 
хутпа:

— Вот мӗн, Ейпеҫ леҫни^ҫ-ҫестви! 
Похтанӑв Елекҫейе памалла укҫана 
халех тӳлле. Тӳллени ҫин^ҫен Пнҫпекси 
Комиссариатне пӗдтер -  -тесе йара!'.

— Ну, ӗҫ тухрӗ ӗнтӗ хаф. Октапӗр 
ргво.])утси 10 ҫул тудтарнӑ ҫӗре лаша 
туиаьса, епӗ те пурнӑҫа йусама тытӑ- 
натӑп, тет Елекҫей, Хӗлнп^ҫӑ.

Ан§ах... Ех, шуйттан хпрсе кайман- 
скер! Ку ук^ана Похтанӑва .теҫни§ӗст- 
вӑ халӗ те цаман! Вӑл, хӑйӗн йу.гташ- 
ве ^кӑ мӗн ҫыра!:

«Пулташ II. Ҫав какайпа ҫӑпата 
ҫнн^вен шухӑшлама та пӑрахрӑы ӗнтӗ. 
Авкустӑн 26-мӗшӗн'§е Ло.\юноссӑв ҫле- 
тӑвӑттӗл мана Шӑмӑргаа (ЗОҫухрӑма!) 
'§ӗнтерсе ыйтрӗ те, унтан вара ним 
хыпар та ҫук. Ку ӗҫшӗн шыраса ҫӳ- 
реннне тухнӑ расхута пӗрле н.!1сен, 
вӑл илес укҫаран та иртсе карӗ. Хаг) 
ӗнтӗ шан])ӑкӑм та пӗтрӗ. Килти расхут 
ва§.Г)И ӗҫлесе ҫптерме ҫук, ннҫга ҫа- 
пӑнма вӑхӑт ҫитмест, пӗ^ҫ^ен ал вӗт! 
Ку укҫана, пур пӗрех илесси пул.уаст, 
тесе алла султӑм. Пысӑк са.лАм.

А. Ф. 1ЮХТАИӐВ.

Распо-ой!.. Ҫаратаҫҫӗ! Хура-ах!.. Гӑр 
кӑнтӑрлах мӑшкӑлаҫҫӗ!.. Пнҫпекси, сава 
нтлемеҫҫӗ. Пулӑш, тархасшӑп пулӑш!— 
тесе кйшкӑратӑн епӗ хам ^^ея^ҫен.

ЕТМ ЕИ А.
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Хӗреолӗ шкул.
Ҫбмӗрлере (Петӗрне уйес) §нркӳпе 

патшалӑх 10 ҫула йахӑн ӗлӗкрех уй- 
ӑрлнӑ, ^иркӳпе шкулӗ халӗ те уйӑрӑл- 
сах ҫитеймен.

Вӑл йалта пӗр пысӑк §асовнирен 
шкул тунӑ, ан§ах ҫав §асовиирен ту- 
рӑшсене кӑларнӑ пулсан та, §асовни 
ҪИН8И хӗресне ҫапах та илменха.

Вӑл хӗресе §асовви ҫин§ея илсе 
шкул пуҫлӑхне памадла. Ҫакса ҫуре- 
тӗриҫ хӗресе пнт йурага! пулсан.

Ӗҫекен пӳрт.
Хӑш-пӗр ҫынсем кӑсйере укҫа пул- 

сан, ӗҫме тытӑнаҫҫӗ, Хуса-касси хрес- 
§енӗсем ӑсдӑрах, кӑсйерен укҫа кӑ- 
лармаҫҫӗ.

Вӗсем, ӗҫес ки.гсенех, пӑх§а вырӑ- 
нӗсено виҫые тытӑнаҫҫӗ, виҫнӗ хы(Щӑн 
ӗҫме тытӑнаҫҫӗ. Ку ҫеҫ ыарха: каи 
ӗҫкӗ вӑйлӑрах параГ, ӑна кирлӗ мар 
ҫӗртех ҫурт вырӑнӗ параҫҫӗ, тет пӗри.

Хуса-касси ҫыннисем! Сирӗн §ӑх 
ури ҫин§е ларакан хурал пӳр§ӗ пур, 
ҫӑварне карнӑ, ӗҫесшӗн пулмалла. 
Усӗр пнрки хӑй тайӑлса кайнӑ, ма 
ӗҫгерместӗр ҫавна.

Шутлма пӗлмен ҫынсем?
Пӗр вӑрӑ, вӑрлама кайас умӗн, §ӑр- 

куҫҫи ҫинег ларса турра пуҫҫапа! тет.
—  Ей, турӑҫӑм пӳлӗхҫӗм. Нумай- 

рах вӑрласа ки.лме пулӑш мана тет, 
тет.

Иетӗрне районӗн§и ҫӑмарта хуҫисем 
те ҫав ыайлах.

Сарйаф тӗлӗн§и савӑтра ҫӑмарта 
скда§е ҫумне авалхи турра ҫакса йа- 
нӑ. Ҫав турра ҫӑмарта хуҫисем, ҫӑ-

марта тӗрӗс тухтӑр тесе, ӳке-ӳке пуҫ- 
ҫапаҫҫӗ, тӗрӗс тухсан 20-30 пус укҫа 
асӑнса хураҫҫӗ, тег Урлӑ-шӑл. 20-30 
пус укҫана „Капкӑн“ кантурне йанӑ 
пулсан, епӗр ӳке-ӳке пуҫҫапмасӑрах, 
«Капкӑн» йарса тӑрӑттӑмӑр§§ӗ. Ҫӑ- 
ыарта савӑтне пӑхакансем, миҫе ҫул 
иртрӗ Октапӗр пуҫланни? Ай шутлама 
мантӑри?

Хӑҫан пулӗши укҫа?
—  Тиххӑн Микудайӗ вилсе ан кай- 

тӑр, турӑ ан вӗлертӗрех ӑна теҫҫӗ 
Мошкасси (Ш упашкар районӗ) хрес- 
'ҫенӗсем.

Мошкассин§и арман хуҫи Тиххӑн 
Микулӑйӗ ҫуркунне армаа пӗветтернӗ 
ҫӗрте ӗҫлекенсене хадӗ те укҫа 
паман. Укҫа ыйгакансене кашнинех: 
ыран кнлӗр, тесе йараЕ Ҫапла хӑшӗ- 
сем Микулай патне 20 хут^^ен пыни те 
пулнӑ. Хӑҫан парӗши вӑл пире укҫа?— 
тет Хӗрлӗ ҫу.1ӑм.

Кӑҫал вилсе кайсассӑн укҫа тӳлени 
харӑма кайасрап хӑрат ӗнтӗ вӑл. Ӑсӗ 
пур, шелыӑн! Пуҫӗ ан^ҫах ҫук. Пуҫӗ 
тӗрмене кайма тухнӑ пулмалла.

Иумӑҫ карьӑк ывӑлӗсем.
Ҫӗпӗртен ҫыраҫҫӗ:
'§ереми'§ки йалӗн§е (Куҫнетск окрӑкӗ) 

хвершӑл пункти пур тз, ан'§ах унта 
хвершӑлӗ ҫук. Ҫур§ӗ йанраса л а р а /  
.емелӗсене шкапа питӗрсе хунӑ. Хӑҫан 
йарӗши районри ӗҫтӑвком пирбн пата 
хвершӑл, теҫҫӗ.

Тирпейлӗх решимӗшӗн тӑрӑш а! си- 
рӗн райӗҫтӑвком. Хвершӑл йарсан 
емел нумайрах пӗтет, тет ӗнтӗ вӑл. 
Иумӑҫ кар^ҫӑк ывӑлӗсем кӗрсе ларнӑ 
пулмалла сирӗя райӗҫтӑвкома.
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Хӗрлӗ йалав ҫук.
—  Шилте йыт пӑтратма ӳркеннӗ, 

йалта йашка пӗҫернӗ, тесе иртсе кай- 
аҫҫӗ Шупашкарти Ок1апӗр темонстрат- 
син§е пулнӑ ҫыягем милитсисен опш§е- 
шитти тӗлне ҫитгессӗн. Ма апла калани 
ҫакӑнтан паллӑ: Шупашкарти милит- 
сисен Карл Маркс урамӗн§и опш§е- 
шитти ҫур§ӗ ҫин§е ОкГапӗр уйавӗ вӑ- 
хӑтӗн^е хӗрлӗ йалав пулман. Хӗрлӗ 
йалав ҫакасси ҫин§ен шухӑшламан та 
пулмалла вӗсем.

Вӗсене хӗрлӗ ҫӗлӗк тӑхӑняипе те 
ҫитнӗ. Ҫурт ҫумне хӗрлӗ йалавсем 
хӗрлӗ ҫӗлӗксеы тӑхӑнма пултарайман- 
нисем ҫакаҫҫӗ.

Ӗҫкӗ пӳрнене ҫийет.

Пӗри ҫыра!:
Тулик-Хураския§и (Ш упашкар рай- 

онӗ) Кантратти УлатимӗрЙ^ ҫуралнӑ- 
ранпах ӗҫкӗпе асапланаЬ Ӗҫкӗпе хӗд 
варрин§е теыиҫе ҫухрӑм ҫарран §упнӑ. 
Халӗ тата лаша сутсая, ним иӗлмн 
ӗҫсе аллисене тӑм илгерсе йанӑ. «Кап- 
кӑн» тус, ҫак ерех йуратакан Улати- 
мӗре мӗнле халап калӑншп, тет. Кҫме 
йуратакан ҫынсене халапсем калама 
«Капкӑн» йуратмас!. Милигсисем ка- 
ла§§ӑр.

Ӗҫ планӗ.

Хуликаноем те план тӑрӑх ӗҫлеҫҫӗ. 
Ҫӗрпӳ районӗн§ен ҫыраҫҫӗ:

Хуса-кассин§и йалӗҫтӑвком ҫыруҫи 
Иӑван Унтрийӗ ҫӗнӗ план шухӑшласа 
кӑларнӑ. Унӑн планӗ ҫапла: 1) ӗҫе 
тытӑна8§ен пӗр ҫын иккӗн курӑна1§ен 
сӑмакув ӗҫмелле; 2) хӑйпе хирӗҫ ҫын- 
сенне, шӑлӗсене ҫӗыӗрес вырӑнне, 
кантӑкӗсене ҫапса ҫӗыӗрес; 3) тумтир- 
сене хывса пӑрахса ҫапна ҫарамас 
ташдамалла, т. ыт. те. Ҫак плана Унтри 
пӗр каҫрах пурнӑҫа кӗртсе пӗтернӗ, 
тет А-ай.

Матгур! Тӑрӑшса ӗҫлет. Ун пек 
тӑрӑшса ӗҫлекен ҫынна йалтан хулана 
куҫарас. Хӑш у§рештенийе йуҫарас- 
сине вудакансем хӑйсем кӑтаргса па§- 
§ӑр.

Пурӑнма пӗлекен ҫыннӑн 
пиокрафийӗ.

Манӑн атте те, асатте те, асатген 
ашшӗ те, асдашшӗ те хрес§енсеы пул- 
нӑ. Енӗ хам та ҫуралнӑ §ухнех хрес- 
§ен нулса ҫак тӗн§ене тухнӑ. Манӑн 
атте на^ар ҫын пулнӑ. Пирӗн анкарти 
хыҫӗн§и ҫил армансем иккӗшӗ те асат- 
тен пулнӑ вӗсем, атге армая тавраш 
лартман.

8 ҫула ҫитсен мана шкула йа§ӗҫ 
Шкултан епӗ питӗ ҫӑмӑл вӗренсе тух- 
рӑы. 4 ҫул хушшин§е палдайман сас- 
паллисем те 4 ан^ах йул§ӗҫ. Иалти 
шкултан тухсан, кианаҫи шкулне па- 
§ӗҫ мана аттесем, ан§ах кимнаҫирен 
ҫур ҫул вӗренсен ҫав 4 саспаллине 
нӗлыеншӗнех кӑларса сирпӗтрӗҫ.

1916-мӗш ҫул§§ея килтех атге дап- 
кин§е ирикаш§ӑкра пурӑнтӑм. Ҫакӑн- 
тан шутласан, манӑн профсойуснӑй сташ 
1911-мӗш ҫултанах шутланма.тла, ан- 
§ах вӑл вӑхӑтра сойус тавраш нулман 
та, епӗ те сойусра пулайман. 1916- 
мӗш ҫулта авланнӑ хыҫҫӑнах вӑрҫа 
кайма йат тухрӗ. 'вут-§у1 лекеттӗм, 
спаҫипӑ хамӑр иуфнитсӑри тухтӑра, 
пӗр дӑт пылпа ҫӑлса хӑвар§ӗ.

1918-мӗш ҫулта Херлӗ ҫара ид§ӗҫ. 
Хусанта каранттинра виҫӗ кун пурӑн- 
са аран киле вӗҫерӗнтӗм. Килте пурӑя- 
са питӗ хӗн пул^ӗ—ни пасара тухма, 
ни йалта ҫӳреме ҫук.

1921-мӗш ҫулта, пурнӑҫ лӑпданма 
пуҫласан, епӗ те лӑплантӑм. Атте ма- 
йӗпеле копператтива кӗрсе услам тума 
пуҫларӗ. Епӗ виҫ-тӑват ҫул хушши 
ҫӗтӗк пуҫтаркаласа ҫӳрекелерӗм. Ан§ах 
ҫӗтӗк усӑ паман пирки, урӑх ӗҫ шы- 
рамалла пул^ӗ. Худана слушпӑна кӗ- 
рес тесе шут тытрӑм. Хулара палланӑ 
ҫын ҫук та, и.лесшӗн пулмарӗҫ. Вара 
епӗ майлаштаркаласа пӗр кӗн^елер 
пуҫдӑхӗ арӑмӗн инкӗшӗн йӑмӑкне ка§- 
§а илтӗм те, майӗпеле слушпӑ та туп- 
рӑм. Халӗ кивӗ арӑм кн.чте а§асемне 
ҫуйӑхса пурӑваД, хамӑн кунта урӑхҫӗ- 
нӗ арӑм пур. Слушпӑ йӑвӑр мар. Ха- 
лӗ епӗ саспаллисене те пурне те пал- 
латӑп. У^рештенире хут та §ернил та 
нуыай, ҫырма ҫармаҫҫӗ. Шалу лайӑх, 
100 тенкӗ йахӑнах параҫҫӗ. Ирофсо- 
йус 8ленӗн§е тӑратӑп. Парттийе илсен 
унта та кӗрсен кансӗрлеыеҫха.

В. П.



10 К А II К А Н 21 (54)

Рев01ьутси муҫейӗ.
Пуҫа тӑхӑнмалли, Ӗлӗкхи парне^

,  V „ Ӗлӗкхй' «ырӑ кӑмӑллӑ» влаҫ хадӑх-
.Тӑхӑнас гекенсен пуҫесем касӑлас- ..брхснмен йапаласен§еи пӗри.
, мӗншеа тесен, ӑна ҫиве§ йапада- « гҫӗ

ран тунӑ. Мета ь̂.
Картус.

Авалхн пйессӑсене выфанӑ §ухне 
Хӑвса"ҫӳремел.те кирек х гҫан та! кирлӗ пулакан йапала. Хуликансен ме-

ч
тале.

Ӑмӑрт кайӑк.

Николай Ниаолай§ӑн патшана лар- 
маллн пуканӗ. Халӗ ӗнтӗ никампа та ӑмӑртаймасД.
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Паттар.
Пӗр паттӑр пурӑна пурӑна 
Ҫитнӗ шӑпах пилӗк арӑма.

Ҫитессе вӑл ҫитнӗ те-ха,
Ан§ах арӑмӗсем мӗн теҫҫӗ-ха? 
Авӑ, Тури-касри Хветура 
Кунӗн-ҫӗрӗн вӑрҫаД Паттӑра.

— в^орт!—тет вӑл—Шуйттан! 
Сакӑр уйӑх пурӑнтӑм 
Ыррине курман муртан.
А§апала ҫыхӑнтӑм.

Ех, пӗ§§ен ҫеҫ пуднӑ пулсан!
Кам мана тиркӗ§§ӗ,
Мана кам илмӗ§§ӗ?

Тесе ку:§анаД вӑл тарӑхсан.
Хветура мӗн-мӗн каласа вӑрҫнине 

Ҫырса хут та ҫитерейес ҫук; 
Ытти арӑмӗсем те Паттӑрне 
Ӑшӑ сӑмахпа ырӑ суннийех ҫук. 
Ӑҫтан ырӑ сунмалла!
Вӗсем те Паттӑрпа пурӑвса 

Пӗрер а§аллӑ пулнӑ,
Ун пиркийех тата 

Тӑлӑха йулнӑ,
Вӑрҫман ҫӗртея вӑрҫмалла! 

Кун пек ӗҫе ӗнтӗ ха.§ йалта та 
Питӗ меллӗ тӑваҫҫӗ:

Леш лемен§ӗшӗн шур хута 
Ҫыраҫҫӗ те параҫҫӗ.

Ку ӗҫ те ҫапла сута ҫитет.
Вӑт, Паттӑра тинех лекет!

'Ҫаплӑ ҫурта Аслӑ сут пухӑн§ӗ.— 
Малтан вӑл арҫынин§ен,

Унтан арӑмӗсен§ен 
Ыйтса тӗи§еме тытӑн^ӗ,

— ХуД тӗп§е, ху¥ ан тӗп§е,
Туп та пар алиментне!—

Теҫҫӗ хайхи арӑмсем пирӗн. 
Ирӗксӗрех вӗсен хутне кӗрӗн! 
Иӑлтах шухӑша йа§ӗ ку йапала, 
Мӗн пулсан та ӗҫе татса памалла. 

Алиментне пысӑк тӑвас— 
Арҫыннине йӑвӑр килет,

Сахал парас—
Арӑмсене сахал тивет.

Мӗн тӑвас?
— А§асене ашшӗце парас!
Вӗсем унта тутӑ пулӗҫ,
Амӑшӗсем тата тӑвӗҫ!—

Тесе ху§ӗ сут вӗсене.
Ей! калаҫтар§ӗ те ку ӗҫ ҫынсене!
— Тупрӗ Паттӑр, теҫҫӗ—пуйрӗ

а§аран! 
Ҫук! Пӗрттех те.тупайман!
'Гепӗр кунне вӑл килӗн§ен

Пулман инкек.
Пӗрре ирхине 

Сахар арӗм Кулине 
Турпас йӑтма тухаД урама.
Тухин... Вут хутма вӑхӑт ҫитнӗ пу.§, 
Ие йашка пӗҫерме шухӑш тытнӑ пу.§, 
Мӗне кирдӗ ун ҫив§ен калаҫма!—

Теме те пудтарӗҫ 
Хӑшӗ пӗри ҫаква хирӗҫ.

Ҫаплине ҫапла пулӗ те 
^им-хэ,

Итлӗр-ха,
Пӗр мыскара калам епӗ те.
Акӑ хайхи пирӗн Кулине 
Турпас купи патне ҫитсе пыраД. 
Ҫитрӗ... ывҫӑн— ывҫӑн квайтине 

Хӑй ҫине иле-иле хураД. 
.Ҫӗклемне вӑл те тултарайрӗ,
Те ҫук, уни^^ен те пулмарӗ 
Тискер хайар сассипе 
Кӑшкӑрса ҫеҫ йа§ӗ пӗтӗмпе.
Ак ӗнтӗ! Мӗн пул§ӗ те, мӗн пул^ӗ, тесе 
Ҫынсем кунта §упаҫҫӗ кӗрлесе,— 
Ҫамрӑкки— ватти те пур унта,
Ҫур йал пухӑн§ӗ пу.| ҫакӑнта.

Пирӗн Кулине 
Хайӗн кӗппне 

Хутласа тытнӑ кӑкӑр тӗлӗн§ен.
Ҫӑварӗ унӑн ҫухӑраД, 
Куҫҫуллисем йухаҫҫӗ.

Ним тулӑкне тупма ҫук хӑйӗн^^н.
Мӗн пулнӑ кӑна, тесе ҫеҫ тӑраҫҫӗ 
Мыскӑра курма нухӑннӑ ҫыннисем. 
Мӗн иккенее пӗрн те туйаймаҫҫӗ

хӑйсем
—  А§исем, ■ҫнмӗр-ха!
Пилӗкне салтса йарӑр-ха,— 
Хӗвне шӑши кӗмен-и!—терӗ 
Ситти пи§§е Петӗрӗ.

'§ӑнах та— пирӗн Кулинен пилӗкне 
Пӗр самантра йа§ӗҫ са.ттса,
Салтсанах кӗтнӗ шӑши вырӑнне 
Тис.тӗк кумкки лап! туса 

Ӳкрӗ ури хушшине.

Н. II е в т 0 к к и м ӑ в.

Тухса тар§е кайри хапхин^ен. 
Ҫак бҫе халӑх хаф те пулин

манапмасД. 
Ҫавӑнганпа ӗнгӗ ку йалга 
Хут те мӗнлле паттӑр та 

Нумай авланма хӑйаймасД.

Н. И е в т 0 к к и м ӑ в.
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Р е с 01ь у т с и .
Муртан паллатни ҫав пӳрократ текен 

йапаласене. Аха.], §ух нийепле те пал- 
лама ҫук вӗсене. Урамра вӗсем ытти 
ҫынсем пекех йӗркеллб утса ҫӳреҫҫӗ, 
урисем те вӗсен кутӑн утмӑҫҫӗ, куҫӗ- 
сем те вӗсен ҫамки ҫин§е мар, вырӑ- 
нӗн§ех лараҫҫӗ. 11ӗр сӑмахпа каласан, 
пӳрократа урамра ытти ҫынсея хуш- 
шин§е уйӑрма пит хӗн.

Иурийех унпа есӗр улах*ҫӗрте ка- 
лаҫса пӑхӑрха, ех калаҫаД-ҫке вӑл! 
ПултараДҫке калаҫма! Ш ӑрҫа пек сӑ- 
махӗсене пӗрерӗн-пӗрерӗя кӑларса ан- 
§ах пыраг’, итле кӑна вӑл калаҫнпне, 
— ҫывӑрса кайма пулаД унӑн сӑмахне 
итлесе.

— Маттур а̂ ҫи пу.лтараД калаҫма, ӗҫ- 
леме те авая ӗҫлет пулас ку,—тесе 
шухӑшлама тытӑнаттӑр есӗр ӑшӑрта.

Ан§ах ҫав маттур а§ава хӑй кӑнт- 
селерӗн^^е курсан, ӑна унта па.тлама 
ҫук.

— Вӑл мар пуф ку? тесе шухӑшла- 
тӑн ун ҫине пӑхса, тем каласан та 
вӑл мар!

Леш урамра курса калаҫнӑ вахӑтра 
кулкалаД§ӗ, ку кулма мар, снксе тӑрса 
кӑшкӑрса йарассӑнах туйӑнаД, йалти 
ҫын пырсан ӑна палдамӗк яулаД, унпа 
§ӑвашла калаҫмасД.-

—  В §ом телӑ, нотошти некӑвта, 
тесе хураД вӑл ӗҫпе пынӑ ҫынна. Кӗт- 
се лар вара есӗ ӑна. Вӑхӑ§ӗ унӑн ни- 
хӑҫая та пулмасД, „ӗҫ§зн“ вӑл. Так- 
ҫан вӑхӑ§ӗ пулаД унӑн.

Кӗнтселерте сасси улмӑшаД» унӑн; 
урамра сасси ҫинҫе пек, кунта ун сас- 
си ,,аслати“ пек.

Ниушлӗ курман есӗр вӗсене? Курнӑ 
пуф, ан§ах ӗҫ майӗпе манса кайнӑ 
пулас. Пӳрократсене §ас пӗтерме пу- 
лӗ§§ӗ те, ан§ах вӗсем пӗр тӗрле кӑна 
мар, темиҫе тӗрлӗ: пӗри майлӑ„ӗҫлет“ , 
тепӗри тепӗр майлӑ. Пӗри ӗҫпе пыра- 
канпа калаҫмасД; три сен е тӑп тытса 
лараД, тепӗри, ман ӗҫ пур тесе, урӑх 
пӳлӗме кӗрсе‘ кайаД, пур тата ,,тӗлӗн- 
мелле“ ресо.§утсисем хума йуратакан- 
ни. Унта, поег сӑвӑ ҫырнӑ §ух §унне 
иарса ӗҫленӗ пек, вӑд киленсе кайаД. 
Пӗр хут ҫине темиҫе тӗрлӗ ресо§утси 
хураД. Алӑ пусаД те, ӗҫне сукна айне 
8иксе хураД. Туп кайран вӗҫне-хӗрне!

Акӑ пӗр тӗрлӗ пӳрократ, пӑхӑр-ха 
тархасшӑн, хӑйӗн кӑнтселерӗн§е мӗн

хӑтланса ларнӑ вӑл. Пит инттереслӑ 
„тпп“ .

Асакассин§и о ҫуд вӗренмелли шку- 
лӑн у§итли Сапошнӗккӑв йулташ, сак- 
кун каланӑ тӑрӑх, ■ҫулла ӗҫ пӗтсен, 
екскурҫҫийе кайма, литтераттурӑ илме, 
тата хӑйӗн сывдӑхне сыватма Асакас- 
сн ВӖК-6н§ен шалу ыйтса, сайавлени 
параД.

ВӖК-ре куфтҫут ӗҫӗпе ӗҫлекенни 
(хушаматне гауйттан та вуласа кӑда- 
рас ҫук, ал пусас вырӑнне кукӑр-ма- 
кӑр турткаланӑ та айалалла вӑрӑм тӑс- 
са антарнӑ, ҫавӑнпа хушаматне кӑ- 
тартаймастпӑр) вӑт ҫав „ӗҫлекен" са- 
йавлени ҫине ҫаплалла ресофутси ху- 
раД: „Погоди, най не пожар“ тесе 
туртса хураД вӑл. Вӑл ҫеҫ ҫитмест, 
тепӗр кӗтессе: „Поввольте мне знат 
КПЧ 0 перечене не высылке денег“ 
тесе хураД (кунта вӑл йепле ҫырнӑ 
ҫаплах хӑваратпӑр).

Саппошнӗккӑв йулташ укҫасӑр аптӑ- 
ранӑ, ӗҫленӗ укҫана илес килет, вӑл 
тепӗр открыткӑ ҫырса йараД. Ха.§ ӗнтӗ 
вӑл икӗ уйӑхшӑн мар, иртнӗ ҫур уйӑх- 
шӑн т а  пу.1ин 18 т. 50 пус йарӑрсам 
тесе ийулӗн 30-мӗшӗн§е йараК Урӑх- 
ла каласан нртнӗ икӗ ернешӗн ыйтаК 
— А к зему девьги,—чай дома, тесе 
ресо.§угси лартса хураД. Татах алӑ пу- 
сас вырӑнне кукӑр-макӑр туртса ху- 
рат. Ку ҫитсе тӑмалла пек ӗнтӗ, ан§ах 
пирӗн пӳрократ §арӑнмас1’, ресофутси 
ҫырма «хӗрсе кайат». Огкрытк’ӑн тепӗр 
йенне тепӗр ресо.§утси хураД:— Что за 
(малалла вулама ҫук), «без тебя знаег 
ВИК». ПураД. ВӖК пӗлтӗр анти. Ан- 
§ах унӑн кунпа та §унӗ канмасД (ка- 
ласан шанмалла мар). Огкрыткӑн те- 
нӗр кӗтесне, ҫаплалла «аффорисӑм» 
ҫырса лартаП «Секретарю» (айалтан 
туртса хураД) Сообш,ит: денгги нет, на 
нет суда нет, алӑ иусаД. Хӑҫан ҫырнӑ 
паллӑ мар.

Саппошнӗккӑв йулташӑн литтерат- 
турӑ илме ыар, «кӑшламалли» илме те 
укҫи ҫук. Аптӑраса вӑл ВӖК-е тепӗр 
сайавлени ҫырса йараД. Кӗтет. Те ил- 
нӗ вӑхӑтӗн§е укҫине, те илеймен— пӗ- 
лейместпӗр, ан§ах унӑя йулашки са- 
йавленнйӗ ҫин^ҫе ҫакӑн пек [ресо.1Ьутси 
лараД: Финчаст, (айалтан правилӑ тӑ- 
рӑх туртса хураД). Урӑх нимӗн те ҫук. 
Тепӗр кӗтесре тепӗр ресофутси пур:
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Урайне суракан хӑйӗн пи^ӗ ҫнне сурат.

—  Ку клупра ҫынсем ма ҫтенасем ҫине сураҫҫӗ ара?
—  Курмастӑн-им „Урайне суракан хӑй пиъӗ ҫине сура?“ , 

тесе ҫырса ҫапнӑ. Харпӑр хӑйӗн пиъӗ ҫине никамӑн та сурас 
килмест вӗт.

«Это безобразйя— не дает спокойно за- 
ниматся» тесе ӗлӗкхи по§§еркпах ларт- 
са хунӑ, ҫавах алӑ пуснӑ.

Саппошнӗккӑв йулташ урӑх ҫырма 
пӑрахаД, вӑл тата тепӗр сайавленп 
ҫырса йанӑ пулсан, епӗр темле ресо- 
Футси те вуланӑ пулӑттӑмӑр-и тев?

Ку «ӗҫ» палӑрман та пулӗ§§ӗ, ан- 
■ҫах нумай пулмасД ВӖК-рен района 
куҫнӑ вӑхӑтра хутсем хушшин^е ҫак 
сайавленисене тупаҫҫӗте, «истори§§ес- 
ки токкумӗнт» вырӑнне «Капкӑн» ре-

такснне йараҫҫӗ. Ҫапла вара у§итлӗ 
лнттераттурӑ та нлеймест, канма та 
кайаймасД.

Ман шутпа уҫитлӗ вырӑнне ҫак 
«илеылӗ» ресо.§утси хуракан пӳрократа 
«канма» йарасах пулаД, вӑл «канӑҫ- 
дӑх» илме тивӗҫлех. Парас пулат' ӑна 
отпускӑ, а§и маттур пит1 Епӗ ку «ӗҫ- 
пе» ҫаилалла ресо.§утсп хуратӑп; Пре- 
доставить ему бессрочный отпуск. 
Товкӑ.

Ҫ. П.
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Ек-кей, пулат мӗн йапала!..
Пӗр уййх, икӗ уйӑх, виҫӗ уйӑх та 

шухӑшларӗ Маклашка Ва!§кки, ан§ах 
ни-им те тухмарӗ. Ӗҫ тухман йенне 
урамалла та тухса пахаД, Шунашкар- 
тан йанӑ плансене тыткаласа пӑхаД, 
ҫув. Иулашкинҫен ҫаннисене тавӑр^ӗ 
те;

— Ехер те мехер, праҫнике ҫын 
пек иртерыесен, манӑн сӑмса ҫин§э 
куаӑста шӑтса ӳстбр, терӗ.

Ан^ах?!
—  Мӗн тӑвас-ха? Хӑш вӗҫӗвҫен 

п}ҫлас? Каыпа?...
Вӑхӑт ҫывхарса ҫитрӗ. Хаҫат илсе 

вулакан хрес^еасем Мусвав ҫӑмӑллӑх 
панине, налукран хӑтармалла тунине 
вулаҫҫӗ. Ан^ах ӑнланаймаҫҫӗ вӗсем; 
■Ҫӑваш ррспуплӗкӗн^е мӗнле-ши? Ии- 
рӗн налука каҫараҫҫӗ-ши? Вӑрдӑха 
панӑ тырра кайалла парасси мӗяле-ши, 
тесе, пӗррӗн, иккӗн, пиллӗкӗн, вунӑн 
пуҫтарӑнса тумит тӑваҫҫӗ.—Ах, пиро 
те парсан ку ҫӑмӑллӑха, теҫҫӗ.

Маклашка Вацкки те вулакалаД. 
Анҫах, хаҫат-хаҫатпа. Ку праҫникре 
мӗнле те пулсан тӗлӗнме.ч.1е йапала 
туса хурас§ӗ.., —Мӗн?... Кампа?

Маклашка Ва!§кки план ҫыраД. Ҫы- 
раД пӗр кун, ҫырат пӗр каҫ. Икӗ кун, 
икӗ каҫ ҫырат. ҪыраД ҫыраД те— ху- 
ратаД. Татах ҫырат, татах пӑсаД 
Ҫырсан ҫырсан, ҫамки ҫине сиксе тух- 
нӑ сивӗ тарне кӗпи ҫаннипе шӑлса 
ил§ӗ те, сӑмсине вӑш1— туртса, пдан 
вӗҫне «Н... йалӗн^и вулама.лли ҫурт 
пуҫлӑхӗ Маклак»— тесе, ал пусса ху §ӗ. 
Иулашкин§ен, хӑйӗн^ен хӑй тӗлӗнсе; 
ну, молотитсӑ та иккен епӗ, терӗ.

Иалти мӗн пур ку.§ттурӑллӑ вӑй 
йалсовет иретҫетаттӗлӗ патне пуҫта- 
рӑннӑ. Ыран праҫник. Маклашка Ва%к- 
ки сӑран атӑ кун§ин§ен тунӑ порт- 
фӗлӗн^ен, икӗ кун, икӗ каҫ ҫырнӑ 
планне туртса кӑлар§ӗ.

—  Иулташсем, терӗ вӑл.— Шупаш- 
картан йанӑ планпа килӗшмесӗр ӑна 
ҫӗнӗрен пӑсса ҫыртӑм...

—  Вӑрӑм ҫыртӑна?
—  Ҫитмелле. Е , ыӗн?
— 0-хо! кӑна сӳтме пуҫли8§ен... 

леш, мӗне мӗн туса йарсан, ыӗнле 
пулӗ-ши?

—  Мӗн тӑвӑпӑр, штушӑ. Епӗ хирӗҫ 
нар...

Тӑватӑ ҫын тӑватӑ килӗшӳллӗ сасӑ 
па§ӗҫ те, и... '

11уҫлан§ӗ.
Малтан— пӗри теприн§ен имеякелет. 

Унтан пӑртак хӑйулаьма пуҫларӗҫ. 
Куркапа §еркке вю карах алран алла 
8упма тытӑн§ӗҫ. Ӑслӑ ҫынсен пуҫӗсем 
хӗрсе карӗҫ. Пӳрт урайӗ ма^^а пек, 
ыа§§и— урай пек пулса ҫаврӑнса ка- 
рӗҫ. Акӑ, гамаша, хускал§ӗ... Ех, ма1

—  Кунта-хулари мар ӗнтӗ, мӗн турӑ 
панипе...

— «ОкДапӗр панине» те!
- -  Вернӑ!..
—  Правӗлнӗ!
—  ОкДапӗр панипе... §ӑн, §ӑн!
— Ек!.. е... ййу— йурласшӑн, сна- 

8ӑт. Кам цултараД?
Тийе§укла ликвитаттӑр К а^ака Ҫе- 

рукӗ;
—  Пӗ-лӗтсен§е-ен ҫӳл-ти-нне. Хӗ- 

ве-ел ҫуттин§ен ҫутгине-е.
Пи-ире ыд-хан-тан хӑ-ӑта ра-ка-ана.. 

—тесе йурласа йа§ӗ.
Сасартӑк Маклашка сиксе тӑ§ӗ те;
—  Есӗ ма §иркӳ йуррине йурлатӑн, 

елемент? Каккуй таккуй правӑ нмет 
тӑватӑн есӗ апла хӑтданма, е?— тесе 
ҫӑлса ид§ӗ те, йанк та йанк йанк-
латтараД. Вӑт сана, ҫӳлтине!... Вӑт
сана— ҫуттине!...—тет.

Акӑ, тытӑн§ӗҫ ҫанӑҫма. Кил хуҫия 
те ҫапӑҫасси киднӗ пулас;

—  Санӑн пирки, сан пирки пул^ӗ 
ку, шуйттан планӗ!

Тытӑн§ӗ хайскер план кӳыерккипе 
Маклашкана хГфтме.

— Ман плана есӗ иа руааД
тӑватӑи, страшник пулнӑскер, е?

Акӑ тӳпелешеҫҫӗ. Пӳртри тусан ҫав- 
ра ҫил нек вӗҫет. Кам кама хӗртнвне 
те пӗлмест. Маклашка Ка§акана. Ка- 
§ака Маклашкана. Килхуҫи такшине. 
Такши— килхуҫине... Шӑлт-ша.тт! Тӑн-
кӑр-танкӑр! ҫӑт-ҫат!...

** *
Маклашка Вацкки шартах сиксе 

вӑранса карӗ.
—  Ек-кей, пулаД кам тӗлӗк, Дфу! 

Ы йӑхра та канӑҫ ҫук...
Ҫаралнӑ кӗрӗкне пуҫӗ ҫинерех турт- 

са ил§ӗ те, урисене ҫара ҫӗрех хӑ- 
варса, тепӗр хут ҫывӑрса карӗ. Кӑн- 
тӑрла ҫитес умӗн упа пек макӑлтатса, 
тепӗр йенне ҫаврӑнса выртрӗ.

ЕТМ ЕН А.
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Ьухлакан ҫын аптарамхт.
Ха§хи саманара вӗренмелли йанала- 

сем калама та ҫук нумай. Тем мурӗ 
те пулӗ. Вӗренмесен вӗренмен пек, 
ҫынсемпе калаҫма та ки§емрех. Вӗре- 
яес тесен 7— 8 пуҫ кирлӗ. Пӗр пуҫпа 
вӗренни сторӑша кӗме те ҫитеймест. 
Халӗ тата §ӑваш §ӗлхипе тӑна илые 
пуҫларӗҫ, хут те у§рештенирен 
тухса кай. Саветуйуш§н хӑй §ӑваш 
пулсан та, §ӑвашла ҫырма вулама нӗл- 
мест. '§ӑвӑшла ҫырнӑ хутсене йӑлтах 
портфӗлне тултарса килне илсе кайаД. 
Килте те арӑмӗ, те а§исем вуласа па- 
раҫҫӗ пулмалла та, вӑл вара тепӗр 
кунне хайхи хутсем ҫине ресолӳтспсем 
хурса пире парат. Огнойшенисем ки- 
рек ӑҫта йарас пулсан, пире §ӑвашла 
ҫырма хушаД. Мӗн тӑвас тетӗн, итлес 
пулаД хӳшнине,— ҫыратпӑр майӗпе.

Полошӗм, ӗҫ вӑл малтан ан§ах йӑ-  ̂
вӑрӑн курӑнаД. 'Гума тытӑнсан §ухла- 
кан ҫын аллин§е хӑйех ҫыпХҪса пы- 
рат. '§ у о ан и  ҫех кирлӗ. Вӑт ек^р нӑ- 
пример. Епӗ. нумай вӗреннӗ ҫын мар, 
йалта ан§ах вӗренсе тухкаланӑ: 1923- 
мӗш ҫул§§ен епӗ йалтах пурӑавӑ. Пӗ- 
ре тем ӗҫпе хулана кплмелле яул§ӗ. 
Хулара пӗр ик кун пурӑнтӑм та, ай-ай 
хуларн пурнӑҫ лайӑхӑн туйӑнса карӗ. 
Тавай кайас хулана, пӗр-пӗр вырӑн 
тупса пулатех терӗм. Карӑм Шупаш- 
кара. Снаккомисем патне пӗр виҫ кун 
ҫӳресен, конператгивсене тӗрӗслесе ҫӳ- 
рекен инҫпектӑр пу.ттӑм. Кӗнӗ-кӗменех 
мана пӗр копператтива тӗрӗслеме йа- 
§ӗҫ. Ҫул ҫине ва§§и ҫур листӑ шур 
хут ҫине мантат ҫырса на§ӗҫ. Вуласа 
пӑхрӑм та, хайхи ыантата, тем шуйг- 
танӗ ҫырса тултарни тен. Претостав- 
лено право проверки вҫех ка.ьку.§атсп,' 
тесе ҫырса пӗтернӗ. Ка.§ку.§атси тенн- 
н е 'еп ӗ  ӗмӗрге те илтмен. Ӑна кӑна 
пӑхмасӑр карӑм хушнӑ ҫӗре. Епӗ пы- 
нине курсанах, копператтпв претҫе- 
таттӗлӗ ьӗтрекене йер§ӗ, ҫекреттарӗ 
йӗке-хӳре пек кускалама пуҫларӗ.

— Нуккӑ, тавайӑр кӗнекесене кӑ- 
тартӑр, терӗм кӗрсенех.

Пӗр самантра ман умма пӗр купа 
кӗнеке тухса выртрӗ. Пӗр кӗнекине 
пӑхатӑп, тепӗрне тӗрӗслетӗп— пурпн 
ҪИН86 те етем ӑнланмалла ҫырнине ку- 
раймарӑм. Кашни странитсӑрах „Кре- 
д ц т “, Д еб ет“ , „Т расп орт“ , „С альдо“ 
тесе ҫырса пӗтернӗ. Кретитпа Транс-

пӑрт тенине ӑн!|аӐтӑп-ха хӑ1: кретӗт 
— кивҫен пани г а й ,  транспӑрт тесе, 
ҫу.л-йӗре калаҫ® ./ вӑт Тепӗтна Са.§-
то теме пӗлтер 
ӑнланмаллй ҫу' 
кенсен§ен ыйт 
йӑнат. Ним ы

1и тен? Нимбнле те 
[Ьпператтпвра ӗҫле- 

с, 'лайӑхах мар пек ту-
 _______гмасӑр-тумасӑрах, пӗтӗы
кӗнекисене, хдес/ае пӑхрӑм та, §ух- 
ласа актӑ ҫыртӑу 

Актӑ ҫин§е, /опператтив пӗтӗмпех 
кивҫен укҫа ои^е лара^) таварне те 
кивҫенлех супа, пурӑна1г, тата ҫу-т ук- 
ҫи питӗ ш ® а й /е с е  ҫыртӑм.

М ан ӑ^ к т й /т ӑ р ӑх  хайхи копперат- 
тив пш1(в.1енине пит хытӑ ӑшадарӗҫ. 
КайрД^ ӗпӗ те Са.§то мӗн , иулнине 
пӗ.1/м /Т е ,  ан§ах правленине ҫӑдма 
ӗлюр/ймерӗм. '§ӑнах та, ха.§хи са- 
мантра вӗренмелдп йапаласем калама 
тд ӳ у к  нумай ҫав.

ВАҪҪИЛИЕВ П.

Пуйма (̂ӑрушӑ.
— Атте, мана шкула кайма сивӗ, 

ура шӑнаГ. Кӑҫат туса пар-ха.
—  Сурӑх нумай мар пирӗн. Пуйсан 

туса парӑп.
—  Тархасшӗн ан пуй. Пуйсассӑн, 

кулак а§и тесе, шкултан кӑдарса йа- 
раҫҫӗ. П. Уххик.
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