
КАПКЯН
Ойгйм уӗн^ери йрелаттариоем, пбрдешӗр!
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—  4-вяӗш  ҫ ул  тухаТ .

Нӗпер патӗнве.

—  Мӗн кунта кӗтсе тӑраттӑр?
— Ваҫли Хветӑрӗ лаша кӳлнвьъӗ Лаша ура хуҫассине кӗтсе тӑ- 

ратпӑр.
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Хупахри йӳнелсен епӗр хамйр та...
Нӗркеҫ (Патӗрйел р.) халӑхӗ само- 

кон йухтареа халтан кайнӑ. Ывӑнса 
ҫит'нӗ пӗтӗмпех. Вӗсеипе кӗрешыв ки- 
лекенсем килсе пуҫ урлӑ шаплаттарас- 
са, йе у р ах /р са  ӳкерессе кӑна кӗтеҫ- 
ҫӗ. Кӗретме кидекенсем ҫук. Пӗркеҫ- 
сен ниҫта хурайми вӑйӗ ахалех пӗтет.

Самоконккӑ йухаТ. '§етвӗрг хыҫҫӑн 
§етвӗрт тула¥. Самокон пӑраки кас- 
мӑкра пӑх-пах туса йӳҫет, татах йух- 
тармалла. Татах ӗҫмел.те. Иурла!..

— Ех, пирӗн ҫук што§! те йурӑ 
хыҫҫӑн.

Иурла¥ нӗркеҫ халӑхӗ. Хутран-сит- 
рен пӗр-пӗрин сӑмсине такана пек 
каҫӑртса йаравансем те пур (кӗреше- 
кен ҫук та, вӑйа ӑҫта хурас?), сӗрӗм 
тивнӗ пев, анкӑ-минкӗ ҫӳрекенеем те 
ПУР-

—  Ах, видсе кӗреш^ӗр^^ӗ пӗрех 
хут. Ма кӗрешмеҫҫӗ-ши пирӗнпе? те- 
кенсем те пур.

Ан§ах, вӑрттӑн ҫӗрте, тӗттӗм каҫпа, 
трупа тӑрӑх саыоконккӑ пӑн!тик-пӑн¥- 
¥ик, пӑнНик, тӑва¥. '§етвӗрт хыҫҫӑн 
§етвӗрт тудаЕ Ҫӗнӗ пӑраки пӑх-пах 
йӳҫет. Иухтараҫҫӗ те, сутаҫҫӗ. Иле- 
кенсем йурлаҫҫӗ.

— И-ех!.. ҫук што-§!

*

Слушали: ;Постановили:

2. Сӑмакунпа | 
кӗрешесси. Тру- : 
писене ирӗкдӗп ' 
парасси.

М. '1]умакков ; 
кала¥.

Хупахра сута- 
кан ерех йӳнел- 
сеп, епӗр само- 
конкӑиа йухтар- 
ма хамӑр та йух- 
тарыастпӑр,

Шупашкартан §ирку:ьар хыҫҫӑн §ир- 
ку.§ар кидет района. Район—йалсовет- 
не §ирку§арпа аятӑхтара!: кӗрешӗр 
самоконш-ҫӗксемпе, теҫҫӗ. Иалсове§ӗ 
§ирку§ар ҫине ресо§утси хура!: «Кӗ- 
решес».

Ресофутсиллӗ кӗрешӳ хыҫҫӑн, Нӗр- 
кеҫ йалсове§ӗ пуху тума шут тыта¥. 
Пуху пуҫтарӑв§ӗ: 70 арҫын, 3 хӗра- 
рӑм. Иалсовет претҫетаттӗлӗ токлата 
шӑрантарса ил§ӗ. Хӗртрӗ кӑна токла- 
та. ОамоЕОЕЕЕӑ халӑха мӗнле сийен 
кӳниае, прохвессӑр пек, тӗпӗн-йӗрӗн 
ӑнлантарса па§ӗ. Токлат хыҫҫӑн пуху 
претҫетаттӗлӗ:
^ — Келӗшеттӗри '§умаккӑв йулташ 
сӑмахӗпе, тесе ыйтрӗ пухуран.

—  Килӗшетпӗр, терӗ пуху.
—  Мӗяле претлошени пур?
Ресо./ЬУтси ҫырма авюриттетлӑ ко-

миҫҫн суйламасӑрах пуху ҫапла ре- 
р04утси 8ышан§ӗ:

 У ---------- — X * ~ г ^  1»'-V* V

кеҫ йалӗя§е йанварӗн 17-мӗтӗв§е кӑ- 
ҫал пулнӑ пухун 14-ыӗш Л1- лӑ про- 
токколӗ).

Ку пуху хыҫҫӑн йалсове§ӗ района 
«Еӗрешни» ҫия§ен ҫыру йа§ӗ пу.§, 
« к ӗ р е ш р ӗ ы »  терӗ пул,.

Кӗрешессе, §ӑнахах кӗрешнӗ ӗнтӗ 
вӑл: хӑравҫӑрах ҫынсем хӑйсен трупи- 
сене йалсоветне хййсемех леҫсе панӑ§- 
§ӗ хӗлле. 40— 50 трупа сакайӗн§е 
■ҫакӑртатса вырта^-ҫӗҫ. Ан§-ах, ҫакӑн 
пек ресо^утси йышӑнни ӗҫе ҫӗтӗк 
шлепкепе хупласа хунӑ пек хупласах 
ху§ӗ.

—  Хупахра сугакан ерех йӳнедни- 
ха?—ыйтаҫҫӗ труписене пытарса хӑ- 
варнисем.

—  Иӳнедменха.
—  Апла пулсан йухтарас.
'§ӳре§ене сӑкман караҫҫӗ те, трупа

тӑрӑх пӑн¥летгереҫҫӗ кӑна. Иуха! са-
МОЕОН.

—  Хупах ереки йӳнелмени?
—  Ҫукха.
—  Еухтарас апла пулсан.
СакайӗБ§е прака йӳҫет. Иалсове§ӗ

ресофутси йышӑннӑ та, «кӗрешрӗ» 
пудҫӗ. Хупахри ерех йӳяелмест. Ма 
хӑвалас мар самоконкка?

Хӑвалӑпӑр. Сутатпӑр та илетпӗр. 
Унган хытӑ йурлатпӑр;

—  Ех-и и! Ҫук што§!—тетпӗр вара 
кайран.

1Пал§а тули§§ен, ЮО тенкӗ штрав 
хури§§ен, тӗрмене кайма ҫуд тупи§§вя 
йухтарасха...

— И-ех!.. Ҫуким пирӗн! П.§ева¥ 
саккун ҫине, теҫҫӗ.

ЕТМЕП.
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Ҫӗр валеҫнӗ хыҫҫан.

—  Иаккӑп кум! Мӗн кукӑр ҫуртасампеле айкаш са ларатӑн есе
уйр - X .

—  Ана ҫине кукӑр ҫурта лартап.
—  Мӗншӑн тата?
—  Ҫак ман тислӗк ани лекнӗ ҫынни кукӑрлса. вилтӗр, тетӗп.

ПУТЕНЕ.

Кӗскипе вырӑмми.
У§решгенийе ҫӗнӗ пуҫлӑх килнӗ 

кун Каврилӑв киле пиг салхуланса 
таврӑанӑ. Арӑмӗпе те калаҫман, а§н- 
семпе те сӑмах хушыан. Савнӑ арӑмӗ 
йӑвашшӑн апат ҫийетни тесэ ыйтсас- 
сӑн:

— Ҫийес килмест, тесе лапдаттарса 
хувӑ.

— Ҫисем, ҫи, ҫимесен ырханлавма 
пултаратӑн. Ырханлансан §пре йерӗн. 
'Ҫире йерсен вилсе кайӑн. Вилсессӗн 
а§усем тӑлӑха йулӗҫ, тесе гархасданӑ 
арӑмӗ.

— Ну, йурӗ. Сирӗншӗн ҫийӗпи ан- 
§ах, твне вара Каврилӑв парӑннӑ са- 
оӑпа.

—  У§рештенирен кӑларса йамарӗҫ 
пулӗҫке, тенӗ арӑмӗ упӑшаи лӑплансан.

—  Кӑларман та, кӑлараҫҫех. Ҫӗаӗ 
пуҫлӑх пит пӗ§ӗкӗскер. Ун ҫине мана 
ҫӳлтен пӑхма тивет. Ҫавӑнпа хӑйӗа- 
§ен вӑрӑм пулнӑшӑн йуратас ҫук вӑл 
мана, халӗ те кукденерех ҫӳрерӗм те... 
тенӗ.

Ирӗкӗн мар.
— Иванов! Ӗнер есӗ сащ,аттин§ен 

ху ирӗккӗн тухса кайяӑҫке?
— Ҫук, йулташ саветуйуш^и, хама 

ирӗкӗн мар. Ман хваттерпе кӳрӗшре 
пурнакан Ту%ӑ килме каданӑ§'^ те 
мана... С—в.
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Л а р т р ӗ.
Ҫерҫи сӑмсиньеи те кӗскерех комети.

В ы л ^ а к а н с е м ; 1) Пакров, 25 ҫулхи пӗ§§ен ҫын. 2) Ш ертешняккйв, 
57 ҫулхн йал пуйанӗ. .3) Сутйе. 4) Ироккурор. 5) Саш§итнӗк. 6) Ҫыруҫӑ.

1-МӖШ КАРТТИНЛ.

(Туаршап уҫилсан пӑщт^ен лар(1кан 
гашщитн(чг патне Ппкров кӑрет).

Пакров. Страствуйтӗ.
Сзш§итнӗк. Сюровӑ... Лар ҫакӑнта 

(пукан парат),
Пакров (ларат). Епӗ пййан питӗ 

вашвӑ еҫпе калтӗм сан пата. Пулӑшу 
парао темӗрши мана?

Сашртнӗк-. Пулӑшмал.та пулсан пу- 
дӑшас... Мӗнле ӗҫпе калаха?

Пакров.* Акӑ кӗ.але ӗҫое: ккӗ ҫул 
ҫитет ӗнтӗ, епӗ хамӑр йадти Шертеш- 
ник Ваҫлин§ея пӳрт идни. 350 тенке 
илсе§§ӗ. Ҫав укҫана вӑл манран ыйт- 
рӗ, ыйтрӗ те, кайран сута па^ӗ. Ы рая 
сут пула¥. Мӗнле ҫав уеҫаиа хамра . 
пулмалла ҫӑ.тса хӑварзс?

Саш§итнӗк. Алла пулсан итле... Ан- 
§ах хӑвӑнве хӑв пӗлӗн.

Пакров. '§ипер ҫӑлӑнса йудсан 50 
теякӗ шалкӑ мар§§ӗ...

Сашьитнӗк. Есӗ ыр.ӑн сута кзйсас- 
сӑн. 350 тесен, есӗ нутӑк штошӑ 
те, санӑн ӑна тӳлес пуза¥ тесен, есӗ 
ну-у-у?!. тесе тӑр. Вара сана ухыах 
ҫып тесе каҫараҫҫӗ.

Пакров. Спзҫҫипӑ сире кӑвашкал 
ӑс павӑшӑн, хадӗ ӗнто кайамха, сывӑ 
пул!..

Туаршав.

2-МӖШ КАРТТИНӐ.

Сут.
(Т)аршав уҫӑлнӑ иьух лпраҫҫӑ: сут- 

йе, сашпьитнӑк, проккурор, татп 
ҫыруҫӑ).

Сутйе. Айӑпланакан Пакров, тӗрӗс- 
сипе пӗр суймлсӑр «хаыӑн айӑпа йы- 
шӑнатӑп» тесе ҫакӑнта кплсе алӑ пус.

Пакров. Нутӑк штошӑ...
Сутйе. Ӗҫе тытса ан тӑр, кил хӑ- 

вӑртрах.
Пагров. Ну-у у-у?!.
Сутйе. Е_сӗ Шертешнйккӑвран 350 

тенкӗлӗх пӳрт илтӗни?
Пакров. Нутӑк шгошӑ?!.
Сутйе. И.=нӗ пулсаи тӳлес яула¥...

Пакров. Ну-у-у?1.
Сутйе. Кӑмӑллӑнах тӳдетнв?
Пакров. Нутӑк штошӑ?!.
Сутйе. Кӑмӑллӑ тӳлесен сут та ту- 

мастаӑр, ха.тех кила кайатаӑр.
Пакров. Ну-у-у-у?!.
Сутйе. Асту, Пакров, есӗ кун пек 

аташса тӑрсав, сана хадех кирпӗ§ӗ 
шутлама ӑсататпӑр, ҫитыенниве мӗн 
пур пурлӑхна сутса Шертешннккӑва 
паратпӑр.

Пакров. Нутӑк штошӗ?!.
Сутйе. И-ТС8 кайӑр Пакроза, хупӑр, 

ӳлӗмрен пирӗнтен ан мӑшкӑлатӑр.
Пакров. Ну-у-у-у?!.
Саҫҫетаттӗл. Мапа сӑмах парӑрха?
Сутйе. Халӗ саҫҫетаттӗле сӑмах.
Саҫҫетаттӗл. Итлеха, Шертешаиккӑв, 

есӗ Накрова пӳрт сутня нумай пула¥и?
Шертешннккӑв. 2 ҫул ҫигет ӗнтӗ.
Саҫҫетаттӗл. Пакров сирӗн патран 

инҫе пурӑна¥и, тата мӗнле ҫып вӑл?
Шертешяиинӑв. Епӗ ӑна паркаланӑ 

та, Бӑд укҫине тунмас!§ӗ... Ҫавӑнпа пу- 
шалӑстӑ пӳртна кӗтесле сут, тесе тар- 
хасларӗ те, хамӑр йалти шан§ӑЕлӑ 
ҫыа тесе хӗрхенсе патӑм. Хадӗ оут- 
дошмалла пул§ӗ.

Саҫҫетаттӗл. Сянӑн ҫветиттӗл пури?
Шертешниккӑв. Нихӑҫан суйманран, 

пара¥ пулӗ тесе, ҫвегиттӗд шырама 
шухӑшламарӑм.

Сашьитнӗк. Парӑрха мана сӑмах!
Сутйе. Хазӗ саш§итнӗкв сӑмах...
Саш§и1нӗк. НГертешниЕКӑв Пакрова 

укҫа те панӑ, те паман—епӗр ӑна пӗл-* 
местпӗр, унӑя ҫветиттӗл ҫук. Тен вӑл 
кураймасӑр йури еута парса кутӑнла- 
шасшӑн пулнӑ. Тата Пакрова тӗплӗ, 
ӑелӑ теме те йӑвӑр, мӗпшӗн тесен ӑна 
мӗн §ул ыйтусем патӑмӑр, пӗрвпе те 
хирӗҫ калаыарӗ, текех пӗр сӑмахсемпе 
«нутӑк» текелесе сӳткеленсе тӑ§ӗ. '§и- 
пер тӑнлӑ ҫын пулсан ку таран^^ен 
мӗн те пулин калатех. Манӑн шутпа 
сут туса тӑмалли те ҫук. Темӗн §ул 
ыйтсан та, нимӗн те пӗлместпӗр, вӑхӑ- 
та вртерни ҫех. Кӑнашкал ҫынтан ни- 
ыӗн шырама та епӗр пултараймастпӑр,
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ҫавӑнпа та епӗ Пакрова каҫармз ый- 
татӑп. Х аЛ  ӗнтӗ пӗтертӗм (ларат).

Айӑплакан. Пакров й., илнӗ укҫана 
хӑҫан тӳлеме пулатӑн?

Пакров. Нугӑк штошӑ?..
Айӑплакан. Асту, Пакров, кӑмӑллӑ 

тӳлеме ен, хӑвна йӑвӑр килет.
Пакров. Ну-у у-у?..
Айӑплакал. Пӑрах вӑл сӑмахсене?
Паквов. Нугӑк шгошӑ! .
Айӑплакан. Текех ая мӑшкӑла пя- 

рӗптен... а§а вӑВйи мар вӗт.
Пакров. Ну-у у у?!.
АЗӑплакан. Тата пирӗнген кулма пӑ- 

рах.мастӑнв?
Панров. Нутӑк штошӑ?!.
Саҫҫетаттӗл. Пулташсем, Пакров ■ҫи 

пер тӑнлӑ ҫыи мар, ӑяа теы§ул ыйгу 
парса та, пимӗн те пӗлеймӗпӗр. Сак- 
кун парв ухмах ҫывна сут тума хуш- 
мас¥, ҫавӑнаа та сут пӗтерие ыйтатӑп.

Сутйе. Ха.§ каланӑ сӑмахсем пурте 
тӗрӗе. Пирӗн 'текех тӑрсан та вимӗн 
те тухас ҫук, халӗ сута пӗтсретпӗр.

Туартав.

З МӖШ КАРТТ1ШӐ.

(Сап<щитиӑк кгиӗниье).
Саш§иткӗа. Мӗн.леха ӗвер калавӑ 

сӑмахсене манмав пу§ха?
Пакров. Нутӑк шгошӑ?..
Саш§. Нӑрах ӗнтӗ вӑл привы§кӑна.

Пакров. Ну-у-у-у?!.
Сзш§. Ан аташ текех, йӗркеллӗ пул.
Пакров. Нутӑк впошӑ?..
Саш§. Пӑрах мӑщкӑлама!
Пакров. Н-у-у-у?
Саш§. 50 теякӗ паратӑп терӗн те, 

пайан манса та карӑни?
Пакров. Нутӑк штошӑ?!.
Саш5. 350 тенкӗҫӑтса хйБартӑм та, 

халӗ епӗ кпрлӗ пулмарӑм.
Пакров. Ну-у-)?!
Саш^. Иоушла ес манран иимӗн 

ыррине те курмарӑн?
Пакров. Нутӑк шгогаӑ?!.
Саш^. Халӗ то есӗ ҫаплах ухчаха 

псрегни'?..
Пчкров Ну-у-у-у?..
Саш^. Если так, то в тлком случае 

катпсь к чорту!
Пакров. Нутӑк штошӑ?!.
Саш^. Не ыешай мне, оставь псжа- 

луйста в попое.
Пакров. Ну-у-у-у?!.
Саш5 Скезано ухода ..
Пакров. Нутӑк штолӑ?!.
Сэш^, Ты пе слушаешь?
Пакров. Ну у-у-у?..
Саш^. Ухода, мер.ззвец. .'куллк ..
Пакров. Ну?! (Еисерен тытса кӑ- 

ларса йарат. Пакров ,,нутӑк гито- 
гип" тесе тухса кайагК).

'^артав.
'■ С. ҪПИРИТОН.ӐВ.

Турайри карттин,

Ш ӑ м ӑ  йуратакак вуламалли ҫурт пуҫлӑхӗ.
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М у с к_а в X ӑ н и.
Кам та пулеан курорта йе йала 

кайаиве пӗлместӗни есӗ, терӗ ыана 
11у.§варта тӗл пу.аса ШунашЕарта нрак- 
теккӑра пурӑнакаа пӗр стугевт.

— Увӑн толшяӑҫне вӑхӑтлӑха йы- 
гаӑиса Йулас тетӗни мӗн, терӗм онӗ 
стутенг шухӑшне тӳрех ӑнласа и.!1ей- 
месӗр.

— Ҫук ыана толшнӑҫ тавраш кнрдӗ 
мнр... Ну, калаха, §асрах, каль!..

—  Аха, есӗ унӑшкисӗр йулнӑ арӑм- 
сене ^шырагӑн пулиҫ... Апла пулсан 
тӳрех пирӗн пухкалттӗр арӑмӗ иатне 
исҫтер, вӑл ӗвер ҫех упӑшкнЕв Шаф- 
рапӑвг кӗсре сӗтӗ кӳпме ӑсагса йа§ӗ, 
тсрӗм отутеБтӑн каскӑа шухӑшне пу- 
сарас тесе.

— Ҫув, ҫук... Мӗа шуйттанӗ тума 
кирлӗ кана сирӗа пухкалтгӗр арӑмӗ... 
Ыана хваттер кнрлӗ, илтрӗни— хватгер 
тетӗн, хва-атгер..

— Ах, хваттер!.. Апла аулсан пирӗн 
хушӑри калаҫу кӗске пулӗ, епӗ хам та 
пСр йулташ крава§ӗн сулахай хӗррнн- 
■ҫе ҫех ҫывӑрса иурӑнатӑп...

— Сы.11тӑм йевӗ нушахи вара?..—■ 
хӗпӗртерӗ стутепт.

— Сылтӑ.ы йен§е нулташ хӑй ҫы- 
вӑрат...

— Ну аплатӑк сыв пу.т!..
Стухевт куҫӗседе сухан ҫинв хыҫ-

ҫӑнхи пек хӗстерсе ил§ӗ те ыанран 
)йрӑлса кайрӗ.

Тенӗр ернерен стс.товӑйра тӗл пул- 
тӑмӑр.

— Ну кам хваттерӗн§е пурӑнатӑн? 
терӗк рпӗ Еим сймах хушп^^ен.

— Ӑҫта пурӑнассп... Хӑш каҫ у§- 
ррштенпре, хӑш каҫ црпстӑн, ҫпнре. 
Ха.§ хамӑр пуҫлӑх хватте;ӗн |е пурӑ- 
натӑн, 8н§ах вйл кӗҫех тавӑрнат пу- 
лас... Халӗ те пу.тсан пӗлместӗви есӗ 
кам хваттерӗ пушавса нулнине?— 
аптратма пуҫларӗ кал.тех.

—  Халӗ пврӗн ҫекреттар хваттерне 
кайса пурӑвма пултар.чтӑн, вӑл ыран 
килйышӗпех йала кайа!...

— Мерҫҫн сана, йкйлох спаҫҫипӑ... 
Лйта, хваттер тусйннӑ ҫнЕ^ен нӗрер 
путӑлкка пуш атар-хӗпӗртесе кайрӗ 
(тутепг.

ВиҫҫОмӗш хуг Гнер пристӑщта тӗл 
цултӑмӑр. 1'ӑл увта Мускава каймат- 
.;ах хатӗрленсе авнӑ.

— Хваттер ҫук пирки хыналансах 
кайас тербни мӗв?—тесе ыйтрӑм хаӑ- 
хискерӗн§ев.

— Ах, ан ]та  кала, а§а!..
— Мӗн пулнӑ ҫак сана, санӑн сӑву 

та шаншурах, каласа парсам §асрах...
— Айгаха еппин, ав, ҫавӑнта, ҫын- 

сем ҫукрах ҫӗреллв...
Улахрах вырӑн шыраса тупса лар- 

тӑмӑр та, стутент мана ҫакна каласа 
кӑтартрӗ:

— Ыанӑн кӑҫал май пулмарӗ, а§а... 
Хваттершӗн антрасах кайман епӗ йу- 
лаштп вӑхӑгра, сакӑр хват^ер тупнӑ 
ҫнв§е тӑххДрӑмӗшне тупма--мӗн вӑл!..

Сирӗн ҫекрепар тавӑрнсан енӗ ха- 
мЗр ҫекреттар хватгерне карӑм. Мал- 
тааах увта никам та ҫук§ӗ. Пӗр ер- 
верен кӗтыен ҫӗртех ҫекреттар арӑмӗ 
таврӑнбӗ. Епӗ ҫав кунах урӑх ҫӗре ку- 
ҫае т8нӗ§§ӗ, ан§ах тем ыурӗ тытса 
§ар§ӗи тен. Тӳррисех каласан—ҫек- 
ретгар арӑмӗн хӑмӑр куҫӗсем §ар§ӗҫ 
пулао. Пӗр.каҫлӑха)йу.тоа.пӑхам, турӑ 
§арсан усал ҫулӑхмӗ, терӗм хамах. 
Иулташ... Ну, мэлалла ^ка.тамаоӑрах 
паллӑ. Виҫӗмкун хӑй таврӑн§ӗ...

— Ҫавӑншӑнах каймалла пул§ӗ ва- 
ра, терӗм стутент сӑмаххине пӳлсе.

—  Итле, итлесен хӑвах пӗлӗш.. 
Упӑшккне пӑрахрӗ вӗт, мур хӗрарӑмӗ, 
киле те кӗршерӗ... Сааран уйӑрлмас- 
тӑп, санпа пӗрле Мускава пыратӑп, 
тесе аптратма пуҫларӗ мана... Иӗтрӗм 
вӗт, йулташ, пӗтрӗм... Мускавра ыанӑн 
хамӑн арӑмщур вӗт...—кӑшт ҫех йӗр- 
месх стутент.

Ҫак вӑхӑтра приотӑщ хӗрӗн§е хаш- 
.таса ларакан прахуг _виҫҫӗмӗш ҫвяс- 
ток па§ӗ.

— Ну, сыБпул, пушалстӑ ха,тӗ>а- 
лаҫни ҫин§ен сӑмах сарса ая ҫӳреГ

Стутент йапалйсене пуҫтарса йӑтрӑ 
те хыпӑнса прахуг ҫине кӗрсе кайрӗ.

, Кӗҫ пӑрахут та хайарӑн хашкаса 
прнстЗщрен уйӑрӑдма пуҫларӗ.

—  Тӑхтӑрха, тӑхтӑр, ан йарӑр пӑ- 
рахутне, тесе ҫухӑрса йа§ӗ ҫак сехет- 
ре сӑрт ҫин§ен §упса анакан пӗр хӗ)- 
арӑм. Хӑа вӑл нкӗ ҫытар пч§ӗ тул.1н 
йапаласем йӑш ӑ. Ав§ах вӑл прнстӑщ 
ҫпне §упса ҫити§§ен прахут самайах 
уйӑрлса кайрӗ.

—  Водо¥ӑ, Воло¥ӑ, тетӗп, шуйтханС.



18 (75) № К А 11 К А Н

А п а т  ҫ име  кил!
'Ҫӑвашсен, хпрте тыра вырнӑ §ухне 

апат ҫиме ларсан, кама курнӑ ӑна
апаг ҫиме ^ӗвео йӑла пур...

Атте, анне, икӗ пи^бе, асанне, акай 
^(аппа), епӗ—тырӑ выратпӑр. Анне 
апатпа паҫӑрах кнлнӗ, ан§ах атте 
апата ларасса шутдаыас? те: ыттисем 
впкам та ларман! Тӗлӗнмелле; тен
ыттисем ирех ҫисе тухвӑ пулӗ ана
ҫипе, вӗсзне нӑх та хырӑму пӗрӗнсе
лара§-§епех выҫӑ ӗҫле! Акӑ, катари 
анасем ҫин§в гурлисене йӑлгӑртатгар- 
са кӗлтесем ҫине касса, тыр выракаа- 
сем уранисем патнелле уга пуҫларӗҫ. 
Пирӗзпе йунашар Лаван Иукурӗсем 
выраҫҫӗ. Вӗсем йурлӑ ҫынсем. Вӗсем 
анисем ҫине тв ҫураа ҫӳреҫҫӗ. Ҫур§ӗ 
те вӗсен тӑррисӑр. Вӗсем апат ҫимв 
лармаҫҫӗ. Вӗсене кура атте те хӑнк 
та сикмгст..

— Ларзс, ҫынсем лараҫҫӗ!—тет анне.
— Лара-а а-с! кӗрлетпӗр епӗр—пӗ- 

'ҫӗкскерсем.
— Ара, Лавунсем ларыаҫҫӗ-ӗҫке!— 

тет атте.
.йавунсем лармаҫҫӗ пулсан та, епӗр 

анратнине ^ӑтаймасӑр атте ҫурлине 
кӗдте ҫине ка§! тутарса ларта¥ те, 
урапа пагнелле ута¥. Енӗр кӗрлесе 
■Вупса ҫитсе ларатпӑр.

— Ҫӗр-амӑш, тур-амӑш, ваттисзм- 
вӗттисем, Еилӗрех анат ҫиме!—тесе 
кӗл-тӑват атте. Ун^^ен те пулмас!, 
мӑн ҫул ҫи н р  ҫавра ҫил пӗгӗрӗнме 
тапрата! те, кӗлге тӗыӗсеае ҫӗкдесе 
тӳрех пирӗн ҫине килсе пӑраха!. Ии- 
рӗн йашка §ӗресси ӳкӗает кайа¥, ат- 
тен кӗпине ҫавра ҫил завӑрса кайа¥, 
епӗр хӑраеа ӳквипе урапа айнелле 
аран упаленсе кӗрсе кайагиӑр.

— Акӑ, §ӗнтӗн апаг ҫиае такамсе-

Кам ҫине хӑвартӑн мана есӗ... и-ии- 
ууу...—йӗрсе-йа^ӗ хайхв хӗрарӑм.

Енӗ пристӑщ ҫин^ен тухса сӑрт ҫи- 
нелле улӑхрӑм. Ҫекреггар арӑмӗ прис- 
тӑ1§ ҫи н р х  йӗрсе йул§ӗ...

Атӑлӑн ирхи хӗвелпе йарӑмланса 
йухакан хумӗсем тӑвалла кайакан пра- 
хута хӑйсене йенелле туртнӑ пярки, 
прахут ман куҫ умӗн§ен/басах ҫуха- 
•таймарӗ. Шыв йухӑмне хнрӗҫ ншме 
хайарӑн сывлакан прахута та ҫӑмӑл 
ыар иккен... РОНИ.

не!—тет асанне тусанланса йулнӑ ҫӑ- 
кӑра вӗрсе -таоатанҫи пулса. *

— Миҫе кадавӑ, ҫав, апат ҫиме лар- 
сан §ӗлхе ан сур тесе!—тарӑха¥ анне.

Атген пи^ӗ-куҫӗ хуп-хура. Иашка 
аттен кӗпн аркине йӗпетнӗ те, ҫавра 
ҫил кӗппне тавӑрсан, унӑн пи^ӗ пыд- 
§ӑкпа сапланяӑ йулнӑ. Нимӗн §ӗнме- 
сӗр, вӑл пигне куҫне тасаткаларӗ те, 
тйп ҫӑкӑра тытса лар^ӗ. Енӗр те пӗ- 
рер '§ӗл ҫавӑрса илтӗмӗр.

— Васпути, туравпӑрах. .Иавунсем, 
килӗр апат ҫиме!—терӗ атге. Леисем 
куна кӗгсех тӑнӑ пек, ҫурлисене 1 а§- 
та-ла§ пӑрахкаларӗҫ те, пирӗа пата 
лар§ӗҫ. Епӗр §ӑл-'§ал пӑхкала йӳ!Итӑ- 
мӑр: виҫӗ Лавун епӗр ҫӑвар карма 
ӗлкӗри^кенех пирӗн ҫӑкӑра вакласа 
та ил1 ӗҫ. Иккен, вӗсен ҫимедди пӗтнӗ 
те, ӗнертенпе ыраш пу§аххисене шӗ- 
кӗ.1'§есе пурӑнкаланӑ. Атте '§ӗнсея вӗ- 
сем патӗ хӗпӗртесе епӗр ҫийес ҫӑкӑра 
ннпоцом кӳпсе кайрӗҫ.

Ҫапла выҫӑ хӑвар§ӗ пире атте авал- 
хи йӑлаеен кӑмӑдне.

Унтанпа вӑл никама та апат ҫиме 
§ӗямест. Ш . Л.

Хатӗрленеҫҫӗ.

—  Сирӗн йалта присӑв камппанине 
лайӑх хатӗрленеҫӗи?

—  Питӑ вӑйлӑ хатӗрленеҫҫӗ. Сӑра, 
ерех килӗренех йухтараҫҫӗ.

В ӑ т а л и  В а ҫ и л и с .
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Ку тухтӑра справккӑ сӗтелли 
пуҫлӑхӗ туиалла

— Тула тухао е я л з т . Тухма йу- 
ра!и?

— Иурамас!. Малтан тула тухао 
килня ҫин§ен йалӗҫтӑвкомрая хут илсе 
кил, тенӗ пӗр узитлӗ йумахра.

Аелӑаагӗрйелӗн§и тухтӑр Феюссӑв- 
ран оывлӑх ҫин§ен ӗненгерркеа хут 
ыйтсав; сана ун пек хут кирли ҫин- 
§ен справЕкӑ илсе кил, увсӑрГш па- 
мастӑп, тесе йара¥, тет (К. В ).

'§ирлӗҫкв сирӗн тухтӑр. ПӳроЕраттк- 
тисӑм §ирӗае §ирлвнӗ. Ма тагаҫҫӗха 
§ярлӗскерв ӑаа  пу§яитсара?

Ӑйӑр Тыхи.
— Сирӗа ӑйӑр ¥ыха туса иа^и? те- 

се ыйтаҫҫӗ Упрам 'Гавил§ран Мӑшта- 
вӑю ҫынвисеи.

Кӑҫал ийунӗн 24-м?шӗн8в 2-мӗш’ла- 
гга у§асЕин§е (Ш уааш р ) лашасеке 
у§§от пуд§ӗ. Мӑштавӑшри Упрам Та- 
нйл§ӑ ӑйрине вы§ӑх тухгӑрӗ кӗсре 
тесе Еарта§кӑ туса панӑ, тет Микка.

Халӗ айвааха вӑл тухгӑр—ӑйӑрпа 
кӗсреве ге уйӑрайма<¥, ку.т^чурӑ рево- 
■ьутси пулсан ӑсланӗха.

Хосакасси Соломонӗ.
Солоыон патша авал хӑйӗн ӑсӗпе 

мухтава тухнӑ. Аа§ах ун пгк патша 
ӑсӗпе хадӗ еаӗр вӑй ҫитЕӗ таран кӗ- 
реятегпӗр.

Хосакэсеи (Ҫӗрпӳ р.) йалЕазаш ҫек- 
реттарӗ Ентри Иавав§ӑ иртнӗ ҫулта 
хӑй а§ИБе «)1ай» тесе йатпавӑ (пуа- 
сӑр мӗнсӗрех). Кӑҫал темӗн шухӑш кӗ- 
вӗ тага Еатрийе; пупа идсе кал.се 
а§0ве тепӗр йат панӑ.

— А§чне Май йатлах хурас, тет 
Еетри.

- Май йатлӑ ҫветгуй ҫ.ук. «Май- 
ран» Матва тӑвас.

Ҫаала вара Еятри И ӑваа§аа пун 
пӗрле йышӑнаӑ посгаковл»нн тӑрӑх, 
Май йатлӑ а§а Магви пулса тӑраГ.

Пиг ӑс.тӑ тунӑ. Авалхн Солонон Хо- 
сакасси Голомовӗк§еи 500 ьиломотр 
хушши кайарахра тӑтӑр, ■

Нормӑ пысӑк.
—  Туса паыа пулниае яяҫе ҫул 

кӗтме пулат? ■
Ӗ.тӗкхи Борм-ӑаа 1 ҫ.ул Еӗтыелле§бӗ, 

халӗ. . Ассакасси вулӗҫтӑвкомӗпе Вӑр- 
нар райӗҫтӑвкоыӗ вӑл нормӑна пысӑк- 
латнЯ. Кӗҫ-вӗҫ йӑтӑнса анас пек лара- 
кан (айак8нсен§ен тӗкӗлесе пӗтсрнӗ) 
Мӑнйал шкулне Асеакасеи вулӗҫтӑвко- 
мӗ пӗлтӗрех йусаса пама пулнӑ, халб 
те й}'саман. Райӗҫтӑвкохцшсем татах 
теаӗр ҫула хӑварасшӑн. Нормӑсем ул 
шӑамалли вӑхйт ҫав хадӗ.

Паха вулакансем.
'§ӑваш ресауплӗкӗн§и сутйесеЕе кӗ- 

неке какаҫӑнӗ пуҫлӑхӗсем тувӑ—вӗсем 
еуг та тӑваҫҫӗ, суту та тӑваҫҫӗ. Мат- 
тур сутаҫҫӗ втра, 3 ҫулта кашнийех 
10 кӗвеке сутаӑ Кӗаелисем пӗгӗмпех, 
йа.тсов(т кӑларнесеи ыар, Т)1ват Иуҫ- 
тигся Коынссэриа§ӗ кӑларвясем. Ҫав 
паха убрештенп кӑларпиае аса и.1се, 
вуласса та кӗвекЕсено аха.§ ҫывсем 
мар, шӑшисеа вудаҫҫӗ суг ҫур^ӗсенбв. 
3 ҫул ӗнтӗ вулама пуҫлани, ҫапах ву- 
ласа пӗгерсййвҫҫӗ, мӗншӗя тесеп шӑ- 
шп теяи ҫемҫ€-р“х аната йурттат, хыг 
аяата йуратсох кзймасг. Хр-есргпсем 
птмеҫҫӗ путсав, мӗншӗн кщар.тҫҫӗгаи 
шӑшисемшӗнех ҫав хавлӑ тӑракан к»- 
н-кр.сене? теое тӗлӗнеҫ.ҫӗ кушаккиеем.

И/ҫтитси Комиссариа§ӗ хӑ 1 пӳгшс- 
§е ҫиа§'. кӑҫал та ҫаБӑа пек Еӗяеке- 
сене ҫапыа укҫа ыйсах пулас. Пара-
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сах пула¥. Вара, ан§ах кӗнекисеЕв 
вырнаҫтарма сутсем ва.§§и ҫӗнӗрен 
сктатсем тума та манао пулма-,¥.

А т а к у й.

Сйессен ҫуртӗн-БС,
— Неушлӗ довӗгте?
— .Зов§у.
ҪаЕӑн пек кӗске калаҫу нлтме пу- 

лй¥ (Атӑд хӗррив§е пулӑ тыш ӑ ҫӗрте 
мар) Сйессен ҫуртӗь§е, Йа1 сен§ен, ра- 
йонсеа§ен канашлӑва кндяӗ йулташ- 
сеы хун!шин§е. Хӑнасем ныйтӑ тытаҫ- 
ҫӗ тумтпрсем Ҫ1ш§ен. Хӑнясене пысӑк- 
рах хисеп тӑвас шухӑщаашн пыйгӑ- 
сене самӑртса йанӑ, йышӗ тессн втра 
ҫав тери ӑнӑҫу.длӑ ӗр§енӗ. Вырӑз ҫи- 
не сӗртӗамв ҫук, сырӑнса илеҫҫӗ сапа 
та, ӑшйлантараҫҫӗ ан§ах, аллусем пӗ- 
рехмай ӗҫре вара. Ҫи^меннине урамра 
та яамӑсланмаҫҫӗ, мурсем! Сапур ҫум- 
не тӑратса леш на-рр-ӑхх! текецни 
пеа хӑтлантарма та хатӗр. Фиску.§т- 
турӑ сывлӑха ҫирӗплетекея йапала те- 
пине илтнӗ те еп, ав§ах куя пек хор- 
нисеапе кнлӗшмесгӗн. Ҫавӑнпа ҫав 
Сйес ҫурбӗя пуҫлӑхне ф!1(’ку.§тгурӑ 
ҫин§ен урӑхла шухӑшлама в/рентмел- 
ле. Еирлӗ нулсан тен пыйгӑсене п»- 
терме вӗрентекен курса йамалла пу- 
.латн. у X л а н ӑ ҫ ы н».

Вӑррг тытйАз.пи №ел.
ВотГаксен оплӑҫӗа§е пурӑнакан §ӑ- 

вашсем взрра ак мӗнле пӗлеҫҫӗ:
, Кӗҫӗн Шупӑр йалӗсенно ҫырма хӗ- 

хӗрӗл'?!! катаран пушӑт ,касса кайаӑ. 
Каи к.яснине пӗлые йал кушгаяӗсе-м 
ҫав касса кайаӑ пушӑт пагаккисеве пӗр 
ҫӗре ҫнхьӑ та, ҫавӑн ур.аӑ пурнс те 
каҫма хущяӑ. Каснӑ ҫын каҫсаа, '§пр- 
лет те внлет пула¥. Ытах вилез кал- 
месее, халӑха пӗр §егвӗрт «кумушкӑ»

ӗҫтерсен, '§ерӗлмете пултара¥ вӑл ҫын, 
тет «ҫӳлӗту».

Тухтӑрӗ те кирлб м ар—'ҫирлеттермо 
те, 'бӗртмо те нулгараҫҫӗ куштансем. 
Сывлӑх пайӗ айакра тӑтӑр!

Тинӗс шапи.
—  Иал промышлӗннӑҫне ӳстереп, 

тет вара Наракасси йалканаш лретҫв- 
таттӗлӗ.

'Щӑнах та, йал промышлеЕаӑҫне те 
ӳстерет вӑл, халӑха ҫутти патне те 
кӑлара!

Алим йатлӑ йалкор ак мӗн ҫырса 
пӗлтерет ун ҫин^бен:

Иарзкассн (Иетӗрне р.) йалааваш 
претҫетатгӗлӗ м в л и т с е  туртса илнӗап- 
паратсене йалти сӑкакунт^вӗксене сӑ- 
макуя йухтарма п:1ра¥. Иухтарнӑшӑч 
ҫ.ур пулшгух оӑмаауя, тата пӑракӑ 
илет. Ҫавна кура Иаракассибӑмакунш- 
§ӗкӗсем ҫапӑяса вилессе пӗлмесӗр сӑ- 
макун йухтараҫҫӗ, тет.

«Канкӑаӑн» 15-мӗш номӗрӗв^бе ӳкср- 
нӗ сӑмакун тпнӗсӗ Иаракассин^бв '§аз 
тйпес ҫук. Иалканаш претҫетаттӗлне 
кчларсан типессӑн туйӑна¥ те ,ан§ӑх 
тинӗре вп-тсе кайЗ вӑл, Тиаӗс шапи 
ӑратги те вӑл.

Пулӑҫӗ.
„Иӳҫ пӑрӑҫ“ ҫыра'¥:

Алкеш Йалӗнр (Ш уаашкар р-не) 
Еараҫ .Текҫейӗ пулӑ тытма авэ.н пӑ- 
лет. Ҫыосеы уйра тырӑ вырнӑ §ух, 
Караҫ Лекҫейӗ атма йӑта¥ те, никам- 
ран ыйтмасӑрах, пулӑшу коыитге- 
■5ӗн кӳллин§ен пулӑ тыта¥. Тата каҫ- 
пала та нӑл шакӑ лартоа пулӑшкомӑя- 
не пулӑ снптӑрса .тарат, тет,

.ТГарассй лара¥ те... лариаллнаех .да- 
раймас¥ ҫав. Ыйгамха свртен: пудӑш- 
ком сирӗн миҫо тӗлӗв кура¥ талӑк 
хушшяц§е?

Взрнгр Вгрмзр.

Вӑрмартп ну§тӑ уйрӑнӗн пи^етзӗ ак ҫапла:

Ку шсБег тӑрах ҫэв пуштӑ уй- нара (Вуряары) §уптармалла. Тутар- 
рӑмне шыряс пушап, вырӑюен Варма- семпв йӑкшӑсея ӑҫта каймалдаши тата 
ра (Урмары) кгйытлта, 'ҫӑвашсен В1р- — Ҫӗмӗрле стангсинеши?
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Пирӗн самокриттӗксем.
П Е Г А  т П Е Й Ӗ Г Л  Ц керщ Ш .

—  М... м... пӗяетперха епӗр вӗсене... мӗншӗн тытмзляине... Саветушьи 
ӗҫет, самеҫтиттӗлӗ ӗҫет, сторӑшӗ ӗҫет...

- -  Тытӑпӑрха вӗсене!..
—  Конешнӗ тытатпӑр... Тултарха твпӗр стаккан.

Ь  а Р У с ӑ р.
1Та.джанаш претҫӗгаттӗлнв лекме 

ҫӑмӑ.т ӗҫ тетрпм? Асту, ҫаыӑл сана! 
Сасартӑк прегҫетаттӗле суйламаҫҫӗ: 
малтан ху ӗҫ§евне, ху ӑсна, ӗҫлеме 
пултарнине кӑтартас пула¥. Иалҫын- 
Нйсем сан Рҫленине курсан ҫеҫ сана 
ун пеа ответлӑ вырӑна лартӗҫ. Ан§ах 
хӑшӗ-пӗри аала шухӑшламаҫҫӗ, халӑх 
суйласса кӗтха, кӗтсе ывӑнӑн, теҫҫӗ 
те урӑх май тупаҫҫӗ.

Упаҫ-касс0Н§е «патереслӑ ӗҫ» пул- 
са иртет. Пегӗр Иекорӑв унта ҫыру- 
ҫӑ пу.1са ӗҫлет. '§ылай вӑхӑг кӗтет 
Бӑл:

—  Хӑҫан мана претҫетаттӗл тӑвӗҫ- 
ши?—тарӑха¥ вал хутсем ҫырвӑ §ух.—

Иепле ҫао ап ас  претҫетаттӗле?
Пӗлтӗр кив претҫетаттӗле хут на§ар 

пӗлет тесе вырӑнтан кӑлар§ӗҫ, суйлав 
вӑхӑтӗя§е Пегӗр Иекорӑв та § 1епа 
ҫакланаӖ

—  Пӗр утӑм пул§ӗ, тет вӑл савӑнса.
'§ленсен хӑйсен хушшин§ен претҫе-

таттӗл оуйламалла, ан§ах яурин те ас- 
лн пулас килнпне, малтан никама та 
суйлаймаҫҫӗ.

Иекорӑв ҫывӑрмас¥, вӑл нпкампа 
килӗштермесӗр“х „хӑйяе хӑй суйлаоа“ 
претҫетаттӗл—Йе&орӑв тесе алӑ пусма 
тытӑнат.

—  Сана каы суйларӗ? тесе ыйгсан 
вӑл тидморсе пйхӑ¥ те:
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— Есӗр оуйласса кӗювн, нихҫан та 
пулас ҫук, кӗтме вӑхӑт ҫук, тет.

—  Ҫыруҫӑ кирлӗ§§ӗ пире, ес хӑнӑх- 
нӑ вӑл ӗҫе, теҫҫӗ ыттисем,

Ҫанлине ҫапла пу.], теха вӑя, Иеко- 
рӑвӑн ҫыруҫӑ пулас килмест; шалу са- 
халтарзх.

—  Ҫыруҫӑра нумай ӗҫлерӗм, йӑлӑх- 
тар§ӗ, тет вӑд.— Претҫетаттӗл пулас 
терӗм.

— Ну, йурӗ ӗнтӗ, йурӗ, еҫле, теҫҫӗ 
ытти БлеЕӗсем аптӑраса.

Иекорӑв «ӗҫлем^е» тытӑна¥. Пукрав 
праҫникӗ ҫитрӗ. Ӗлӗкхи йӑлапа (так- 
Ҫан пӗтӗши ҫав ӗдӗкхи йӑла?) халӑх 
„престол праҫнакӗ“ тесе ӗҫме тытӑва¥. 
Иекорӑв ытгисен§ен кайа йулмас¥. 
Иал пуҫлӑхӗҫкӗха вӑл!

Усӗрӗлсея кӑшкӑрма тыгӑна¥.
—  Ей, килха кунта, шпвӑ-ӑ!— кӑш- 

кӑрса илет вӑл урамра йалисподнит- 
тӗлне курсан.—'§упса кил, уруна ку- 
парБана тивертсе.

— Мӗн тумадла?
■— лйта ҫавӑт мана, ура утмаст. Ки- 

ле ӑсатса хӑвар. Ыал пуҫлӑхӗ еа! Пӗ- 
детни ес ҫавна?

Иепле пӗлес мар, пӗлеҫҫӗ, конешнӑ. 
Ҫавӑтса леҫсе хӑвараҫҫӗ. (Леҫмесен 
хуптаратӑп тесе хӑратат).

Комсомолӗссене курсзн ҫӳҫ-пуҫ ви- 
релле тӑра¥ вара унӑн, вӗсемпе хи- 
рӗҫме тытӑна¥.

— Сирӗн ӗҫме те ҫук, ҫиме те ҫук, 
епӗ ӗҫдеп те ӗҫеп те—вӑг йепле пур- 
наҫҫӗ ӑна,.. М м олоккососсем!!!—-вӑр- 
ҫа¥ вӑл вӗсене.

Комсомолӗссем вара аптӑранипе пу- 
ҫӗсенв пӑркаласа иртсе кайаҫҫӗ—ӳссӗр 
ҫынпа калаҫса сайа йарицен...

Сӑмакун йухтарыа Бармас^. Тӑвас- 
са тӑвӑр та, ан лекӗр, тесе вӗрентет 
вӑл ҫынсене.

Вӑрлӑх илме §ухӑнсем ва.§.1,и укҫа 
ки.1§ӗ. Иекорӑв, хӑй ӑесӗн, вӗсеи тӳ- 
леймеҫҫӗ, тесэ вӗсене килнӗ укҫана пу- 
йансене садатса йа§й.

Ҫапла вара БухӑвсевБен нумайӗшӗ 
акмасӑр йул§ӗҫ, пуйавсеы ӑна тав ту- 
рӗҫ. Палукпа страховккӑ укҫипе пух- 
вӑ §ух та, Пекорӑв ӗҫтереконсене §кот- 
тӑ пара¥, пуйанне §ухӑяне пӑхмас¥. 
Сӑмахран, йалти §и пуйан ҫывӑние, 
Романӑвӑане, §акараӑ, §ухӑн Иаккӑв- 
дӗвӑввв пӗр пус та Бэкарман. Хӑаӗн- 
не калаҫма та памас¥. Прегҫегаттӗле 
кӗие аха.§тен тӑрӑшман ҫав вӑл.

Нал ҫутталда туртӑна¥, Иекорӑв ӗҫ- 
ме ҫеҫ пӗлет. Тимитрийӗв й-шпа Иак- 
кӑвлӗв (акроном) й-ш калӑса ӑнлан- 
тарнӑ хыҫҫӑн, йалти Бухӑнсем хнрв 
ҫӗрулыи дартса, ӑна СӗнтӗрБӑррин§н 
ҫпирт савӑтне деҫме токӑвӑр тунӑ.

Иекорӑв ҫакна илтсен, 'ҫынсене пӑт- 
ратма тытӑна¥:

—  Тимитрийӗв мӗн пӗлет вӑл, ук- 
ҫашӑн кӑнаӗҫлет вӑл, (леш тӳррпзе ка- 
ласан нпмле укҫа та илмев, вырӑнтан 
вырӑна куҫсз ҫӳрекен шкулта ӗҫлет вӑл';. 
Есӗр хире ҫӗруди лартоан пӗр пӑт вы- 
рӑпне ҫӗр пӑг тӳдейереҫҫӗ, тупса оа- 
райыасян вы.§ӑхсене сутаҫҫӗ, ан хӑт- 
ланӑр, иӑрахӑр в ӑ .1 киревсӗр шухӑша, 
тесе ӗҫе §арса хура¥.

Ыалти активассем тӑрӑшнипе Нӑрат 
кивҫенлӗх йу.1ташлӑхӗн§ен 13 плукил- 
се Еил§ӗҫ, ан§ах Иекорӑв унта та те- 
мӗн те пӗр калаҫа¥:

—  Плукпа сухаласан тырӑ на§ар 
пула¥, ан хӑтланӑр, плук анана пӑ- 
са¥ вӑл, тӗсе супӑ§тетет...

Епир хали§§ен плук анана пӑса¥ 
тенине илтменББӗ, йурӑхсӑр претҫе- 
таттӗл совет ӗҫие пӑсат, тенине нлгнӗ.

С ӗ л т ӗ р ы е н .

Татӑк пӳрне.
— Мӗнде сирӗн йалти Иосак Ек- 

кпмӗн пӳрни татӑк, тет ыара?
— Татӑк.
— Мӗнле ҫӑкӑра тытса ҫикелет?

— Ҫӑкӑра мар, ҫынна татыткада?... 
хӗргнӗ ҫӗрте. М ӑ й п ӑ р а н .

Ҫыхӑну.
— Сирӗн комеомол йа§сйкки Хӗрлӗ 

ҫчра кайнӑ ҫынсемпе ҫыхӑну тыта¥и? 
■—Ҫыхӑну -пур. Лайӑх тытатпӑр ҫыхӑ- 
нуне. Ернесерен ҫыру ҫӳрететпӗр. Унӑн 
савни Варвари пулнӑ. Вӑл кам хуса- 
хӗпе ҫӳренисене пӗлтерсе тӑратпӑр.

Шкулта.
У^итлӗ, Вӑт, Ваҫҫнлйӗв, есӑ полпт- 

тӗкпа маҫтӑр теее мухтанатӑнцӗ- 
х а —ха§хи вӑхӑтра тӗн§е мӗнпе пуйав?

Ваҫҫилйӑв: Машшивпа.
У^итлӗ: Пӗлеймерӗн. Иуккӑ, Петров.-*
Петров; Пӳ-ро-кгат-ти-сӑм-па.

К и м ӗ.
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Кӗрешӳ камппани.
Иалсове§ӗсен ерехле

Пухаа§ӗҫ 3— 4 йал нретҫетаттӗлӗ 
хӑйсен Еулленхи ӗҫӗсене йавса сӳтме. 
Так йаваҫҫӗ те, так сӳгеҫҫӗ. Вӗҫӗ хӗр- 
ри те ҫук. Преми пяесшӗи кӗрешеҫҫӗ.

—  Куяӗя-ҫӗрӗн ҫеҫ мар, ерни ерни- 
не Еӗрешетпӗр, ытти ӗҫсене ыансах

ӗҫлетпӗр, тет Т]5вашулмалуй (Куславка 
р-нӗ) йалканаш суҫлӑхӗ Иван Ҫмпр- 
новӑн ҫекретгарӗ—Хӗвӗа П з.|ук Ми- 
халли.

— Правӑ^нӑ, Миха1§а тӗрӗс кала¥... 
Ҫиво тӑрса кӗрешетпӗр, хаҫат ҫвн§е

ка.ланӑ некех, тег прегҫетаттӗлӗ.
Шутлама тыгӑн§ӗҫ. Малтан прегҫе- 

тагтӗлӗ кала¥:
1) Ҫуркувне, йал хуралӗ тытнӑ §ух, 

кӗрешекеареа 2 §8гвГрт сӑыаЕун нл- 
тӗмӗр.

КОТОБОЙ от§от.

2) Ҫуркуннех, ерехле, пуйансене 
ҫуртри вӑрлӑхӗ валеҫсе патӑмӑр. Вӗ- 
сеы Иакку Михалине хушрӗҫ те, вӑр- 
лӑх йӑкӑлттин ан§ах Сӗнтӗрвӑррн па- 
сарне вӗҫрӗ.

3) Йалти Улмалуйӗн^е Ҫтаннан Мих- 
халхБӑя пушӑ ҫуртне савӑтпа пӗрех 
срех паракан турӑыӑр, Хам кумана 
И.§ун Лхванеҫне сӑмакувла сутма хуш- 
рӑм та, пӗтӗм пулӑшкоы фонтве, ҫур- 
§ӗ-ыӗнӗпех, сутеа йадканашне ыӑн- 
кун туса па§ӗ. Ку па.§шуй юҫтишенк 
— хам кӗсйерен вӗр пус та тухман— 
ернипе праҫнӑЕ...

— Ҫук йаиаларан пур тӑвассп, пур- 
рине ҫук тӑвассц.. Вӑрланӑ йапалана 
вӑрламан тӑвассн—шатах пирӗн ӗҫ, 
пурне те ӑста, Пурне те ҫутти урлӑ 
тӑватпӑр, терӗ те, Хӗвӗвӳк Михалӗ 
от§отла пуҫларй. Акӑ, терӗ:

1) Тиххӑн арӑмӗвне Телей Хряттунӗ 
ыраш вӑрлавӑ§§ӗ. Миххп шӑтӑк пул- 
пӑ пиркп йӗрлесе тупсацӗҫ... йӗрӗ ҫн- 
ве сӑыакун сапса тухрӑмӑр та, йӗрӗ 
те пӗтсе лар§ӗ. Мӗн вырӑнсӑр сутпа 
муталашас—сатту Хрвттун патӗв§е 
ҫӗр-ҫӗрӗпе ӗҫрӗнӗр... Ай, кӗрешрӗмӗр 
теҫке!.. Кӗркури Михаллине ҫапсах 
пӑрахзттӑмӑрББӗ, БӲреБвсене ерех 
кденБипе саратпӑр. Пулни Еаиит пул§ӗ...

2) Епӗр лаша Еартӑ§кисемпе те 
патшадӑха усӑ туыа пӗлвтпӗр. Пртнӗ 
ҫуркунне пухрӑмӑр та— пӗр 3-шае ту- 
тарсем йеннелле ӑсатрӑиӑр... Укҫа та, 
ӗҫкӗ те пур.

— Ҫапла епӗр пӳгшет тӑватпӑр, пӗ- 
тӗа 'Ҫӑваш респуп.лӗкӗпе пирӗн ҫине 
пӑхса Пҫдеме вӗрентес пула¥, колоссо- 
ва¥ тӑватпӑр...

Ҫӗрпел от-̂ о̂ ӗ.
Опитнӑ пек туйӑнса кайрӗ Ҫӗрпел 

йадканаш пуҫлӑхне— Полеккова.
— Как етӑ так?! Епӗр, Вӑраарпа 

Елӗк райоаӗ, КуславЕкасен§ен §чнлӑ- 
рах. Пире 1-мӗш вырӑн п ^ а л л а , пре- 
ми...

—  Пире хак хумаҫҫӗ, §ысламаҫҫӗ.— 
Сӑмакун тытыас¥, теттПр!. Каккуй тыт-
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ыас¥? '^елӑй апаарат 5—6 тыгатаӑр, 
тата бҫессе те иа алӑпа тытса ӗҫет- 
пӗр... тет хӗрӳллӗ сӑспа. Канашлурах 
ҫетвӗрте ӳоӗатерое кӑгартма хатӗр.

—  Еяӗр Куславккасем пек ҫеҫ мар 
—ҫине тӑрса кӗрешкп што вӑл?! Енӗр 
акӑ тӳрех ҫӑвара тумлатмалла тунӑ...

Кӗрешӳпе ӳвсессӗн те, ҫапах Еӗреш- 
ые, ҫавӑншӑн §ун Нома хатӗр.

1) Екконочи тӑватпӑр, А§§а паеар- 
ве лав тытса кайса ҫутти кӳрес вы- 
рӑзне, хамӑр йалта савӑт уҫтартӑм. 
Савӑт—хаи ҫумрах, кӳрӗшре Пермсй 
Каралейӗв лаҫҫин§в. Лаҫҫа кайатӑп 
тэ, тӳрех, аппарат айне §ӗлхеме лар- 
татӑн. Ай, утоанӑҫке, Киле те пӗрер 
путылккӑ парса йара¥.

2) Уятан, Каралейӑвӑн сахалрах 
тесе, Абтгун Елекҫине аппарат ларт- 
тартӑм] Вӑл ерехнв ленЕрӗ те, хутне 
хам алла ҫавӑрса нлтӗя те, аппарат 
сутран ҫӑлӑнса йул§ӗ. Топавӑ§нӑй 
ӗҫетпӗр.

3) Ҫтенкки Павӑлӗпе '§аБӑха каҫун- 
ни ерех идсе кнлсе шывпа хутДштар- 
са оутиа вӗренгое... Ҫснӗ пауккӑ.— Ха- 
мӑрах гсопретаттӗл.

4) Куҫма кулак еӑмакунно пылпа 
хутӑштарса пара¥, ҫавӑапа самоопло- 
гаепи тӳлеттррместпӗр.

5) Мӑнтӑркка пуп та сӑмакун йура- 
та¥, упӑн санпанӗ айне тӑрса ӗҫрӗм. 
Ҫавӑяпа пупа хӑй ӳстермен сат пах- 
§инех, вӑл ӳстер§й, тесо бпеятерӳ 
шарглаттарса патӑм.

— По вҫем фронт попетӑ, Полек- 
Еов й. преып кбтет, тесе пӗтер§ӗ Ҫӗр- 
пел хуҫи хӑй ог§отне.

Ытти 6алсоЕе§ӗсем тв кӗрешеҫҫӗха. 
Хӑшӗ ҫцяе тӑнӑ, хӑшӗ айне выртнӑ...

Ог§отсеие татах нглӗпӗр терӗҫха.
«Капкӑн» вулакансем, хӑшне мӗнлэ 

премп памаллине йавса сӳтме хагӗр- 
лзнӗр! ВАҪЛНККА.

Лайӑх ҫыпӑҫтаркӑ.
— Паллах, пирӗн халӑхсутйи семслес- 

сӑртан пулнӗскерсем.
— Ма, апла?
— Пптӗ хытӑ ҫыпӑҫтарса ху§ӗҫ ма- 

на икӗ ҫула, Кассатси те пареа пӑх- 
рӑм, вӑл та пулӑшмарӗ. С—-в.

Хастарлӑ хула ҫыкни.
—  КӑмантировЕКӑва кайатӑн-и яӗн, 

Ваҫил Ваҫи.тҫӑ, капла отейалӑсем мин- 
терсем йӑтса? Мӗншӗн ваҫа хпрӗҫ кайа- 
тӑн тата кӑмантировккӑна?

— Ҫув, Петӗр йван§ӑ, кӑманти- 
ровккӑна ыар. Ҫӑкӑр §ер€§ӗ йышӑяма 
кайса выртас терӗм лавкка ҫумае.

Коркои §ленӗ.

Хӑпгртрӑмӑр,
— Епӗр Карппӑва хӑпартрӑмӑрха.
—  Ма хӑпартрӑр ун шалуне?
— Ҫук, шадуне хӑпартман. Хӑйне 

хамӑр коаператгнвран вулӑсране ку- 
ҫарса хӑпартрӑмӑр.

—  Ех, шудӗк вӗт вӑл...
—  Ҫавӑпаа ҫав ӗвтӗ— хамӑр коппе- 

раттивран урӑх ан вӑрлатӑр, терӗмӗр.
С—в.

Калуша улӑштарса кайакансем пур, 
ҫӑпатаеа улӑштарса кайакансем ҫук, 
ӑса улӑштарса кайакзнсем § ы л а й 
вара.
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Тишкерӳ камппанинье.

Претҫвтаттӗл: Ӗлек ҫак кӗпеҫухави 
аран ҫитецӗ, вӑн халӗ пушӑ, виҫӗ 
пурне те кӗрсе кайа¥. Самокриттӗкрая 
хӑрасах на§арланса кайрӑы.

Кӗ^кей вы1ьӑх масарӗ 
ҫинр .

КӗБнея (Гӗнтбрвӑрри р.) йа.чка- 
н.аш ҫыруҫи Кӳтрешшов Ҫеиен 
хӑнӗяпе на.тукран 1 бпе пытарса 
хЧварнӑ, Мусвав Ваҫҫин пӗрсыс- 
нине пытарпӑ. Й. (ҫелкор).

Кутрешшов (ӗ н е я е туртса):—Е, 
шуйтан ӗни, ыур илсе кайасшӗ! Тур- 
тан, туртап... Ҫаплах...

Маскувскй Ваҫҫа: Е-й, Ҫемен мари 
ҫак ес? Мӗн унта мӑкӑртататӑв? Леш 
налук ҫпискнн§ен тухса тарнӑ ӗнӳ 
мари ку?..

Кутрешшов: И у р ӗ. Ее ан шарла 
тотьккӗш. Ку ӗнене ҫавах пусмалла ха- 
лех, пытарсах хЗварасха, терӗм. Есӗ 
тата мӗн унта?

Маскувски; Ҫук-ҫук!.. Епӗ те ҫав 
майпах сан хыҫҫӑн килтӗы. Сысвине 
ерех сыптартӑм, ҫапах шӑтӑка тӳрех 
кӗртмелле мар, есрелӗ. Есӗ пулӑшмӑв- 
ши пытарма? Хӑна та ыавыӑп, акӑ 
пӗр пулштух (ты1тара¥).

Кутрешшов: Кӳр еапин, иккӗшяе п2р 
шӑтӑка йарар. Майлар пӗрре май квл- 
нӗ Бухне, хамӑр пуҫлӑх §ухне... Ая- 
§ах пӗр услови—кайран сыснин §ӗри- 
не мана ҫитер вара. \

Ҫапла йкӗ ӗҫлӗ ҫын майларӗҫ пӗр 
ӗҫе. Иккӗшӗте тутӑ. иккӗшин те пур: 
пӗпия сысяа, теприн ӗяе налук ҫиис- 
кив§ен тухса тар§ӗҫ, ҫпискӑ ҫияе халӗ 
те таврӑнманха. Лайӑхах пытар§ӗҫ 
курна¥.

Пуҫа кӗнӗ шухӑшсе1У{.
Ха.;ьхи^ вӑхӑтра пуҫлӑхсем нумай 

пирки хӑш пӗр ҫынсен сторовӑ ту- 
сах картусӗсем ҫӗтӗлсе кайаҫҫӗ.

_Шӑшисемпе кӗреш ме никам та 
шӑшийе хушакан ҫук (куш ака ху- 
шаҫҫӗ), пӳрократисӑмпа кӗрешме 
пӳрократах хушни -5ылай пулкалат.

Токлатне никам та  итлемест пу- 
лин те, токла^вӗ пӗтсен пурте алӑ 
ҫупаҫҫӗ_, мӗншӗн тесен киле каймал- 
лн вӑхӑт ҫывхарнине сисеҫҫӗ.

0 тт|0тпа маш ш инисткӑсем хуш- 
ш и н ье  ӑрасналӑх ^ы лай: машши- 
нисткӑсен тумтирӗсем кӗскелсех 
пыраҫҫӗ, маш ш инисткӑсене пи^ет-

леме хушна 
пыраҫҫӗ.

от^отсем  варӑмланса

Турра ӗненменсен сойусӗн ӗҫле- 
мелли нумайах йулмарӗ ӗнтӗ— ӗнен- 
мен ҫынсем нумайлансах пыраҫҫӗ. 
Турра^мар, от^ота та ӗненми пул- 
■йӗҫ хӑшӗсем.

С уйлавра местком претҫетаттӗлне 
лекрӗн пулсассӑн, суйлав умӗн ыт- 
лаш ш и нумай ӗҫлемелле пулнӑш ӑн 
ан хуйхӑр,— кайран ҫулталӑкӗпех 
канса пурӑнӑн.

Ш кула кӗме ексамӗн ты таймарӑн 
пулсан, килтисене: виҫе ҫитеймен 
пиркн илмерӗҫ, тесе"к ал а .
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Шура ҫӑнах.
Шур ҫӑнӑх тесен халӗ камӑн сӗдеки 

йухмӗ! Ҫурауннеренпе шур ҫӑнӑха 
Еурнй-курман пекех пурнатпӑр.

Пире, §ӑвашсене, хура ҫӑкӑр тӑра- 
ницен  ҫпмелӗх пулсан пит аван вара. 
Шурӑ ҫӑнӑх ҫуккашӗн макӑрас ҫук.

Шур ҫӑнӑх ҫукки— тутлӑ, ҫнсе йӳҫӗ 
ӗҫме вӗреянӗ йака карланкӑллӑ ҫын- 
сене ан§ах канҫӗр.

Ун пеккисен, карлавкисене ытарай- 
ыасан, ирӗклӗ ирӗксӗрех шур ҫӑнӑха 
шырама лекет.

Хӑшӗ-пӗри пит шырамасӑрах тупаҫҫӗ.
Ҫакӑн пек тедейлӗ ҫынсвн§ен пӗри 

„Иетинствӑ“ хапрӗкӗнре тиректӑрта 
пурна¥. Вӑл— Курӑ§кӗя йулташ.

Унӑн шур ҫӑнӑх а.тлп айӗнБех.
Ҫуркунне ҫӑаӑх пӗтсе пы аӑвӑхӑтра 

кӑна ҫӑвӑх кирлӗ пуднӑ мӗн.
Хапрӑк ҫумӗн§и копператтивӑн прет- 

ҫетаттӗлне: пар мана ҫӑнӑх, тет.
Леш нумай шухӑшиаса туртӑнка- 

ласа тӑмарӗ— ҫыра¥ те пара¥ Курӑ§- 
кӗна хут. Ху§й ҫин§е— коаператгив 
прикаш§ӗкне хапрӑк тиректӑряе саппас 
тытса тӑракан первӑй сорт ҫӑнӑхран 
3 пӑт пама хушат.

Курй§8ӗна тата мӗн кйрлӗ— кайа¥, 
илет, «виҫӗ пӑт ҫӑнӑх илнӗ» тесе алӑ 
нуса¥.

Ҫитменнине, «пысӑк карап пысӑк 
шыва йуратат» тенӗ пек, Курӑҫкӗн 
йулташ копаераттяв лавквнн§ен тӗрлӗ 
тавар нумай укҫалӑх кивҫев илсепынӑ.

Хӑш уйӑхра 200 тевкӗ йахӑн§енех 
кивҫендевнӗ.

Ҫавӑнпа пӗрлех рапо§§исене, коппо- 
раттивра укҫа ытлашшя ҫуккипе, уйӑх 
хушшин§е укҫасӑр нумайран 10— 15 
тенкӗлӗх параҫҫб.

Ҫакӑн пекквсем ҫин§еы пӗрре сопра- 
нире Еадаҫкаларӗҫ.

Копператгив претҫетаттӗлӗ ку сӑ- 
махсене хирӗҫ.

— А есӗр мӗн пӗлеттӗр, тӳрех кур- 
на¥—есӗр сутуилӳ ӗҫне пӗлменни, терӗ.

Вӑт, ыана копператтив ва§§и укҫа 
кирдӗ—епӗ кайатӑп та илетӗп Курӑ§- 
кӗиран кирлӗ таран, а  парас мар ӑва 
ҫӑнӑх, вӑл та мана пулан §ух укҫа 
памӗ, терӗ.

Ан§ах ҫак ӗҫ кунпа пӗтмерӗ....
Сопранире калаҫнӑ сӑыахсене илт- 

сен, Курӑ§кӗвӑн §ӗри пит хускалса 
кайнӑ.

—• Л, есир апла-и? Епӗ сире кӑ- 
тартӑп! тет.

Хӑйпе пӗрле пугаӑ Пӑнтедей Ҫгеп- 
пан§ н у х а л т ӗ р п е  кӑшг ҫуттине 
сыпкадаса плеҫҫӗ те, веҫтереҫҫӗ стант- 
са «кӑтартыа».

Ҫигрӗҫ, иккӗшӗ те, иртсе кайакан 
правус пек пашкаҫҫӗ. Кӗ§ӗҫ коппе- 
раттав лавкЕине.

— Шур ҫӑнӑх пури? тот Курӑ§кӗн 
прикаш§ӗке.

—  Ҫук, тет лешӗ.
—  Иепле ҫук, претҫетатгӗд ыана 

виҫӗ пӑт пама пулнӑБ-вӗ, тавай пар,
'тет Курӑвкӗн.

Лешӗ: ыан ҫӑнӑх пурӗ те 43 кило, 
ӑна та, шурӑ ҫӑнӑх кирдӗ §прдӗ ҫын- 
севе паркалама ан§ах хӑварнӑ, тет.

—-„Парсамах“! тет КурӑБкӗн, епӗ 
хам та, копператтива укҫа кирлӗ §ух, 
пӗр §арса тӑмасӑр паратӑп, тет.

Тем вӑхӑт ҫапда, прпкашБӗке ҫӑнӑх 
пама ҫавӑрасшӑн иккӗнтен кӗрлесе 
тй§ӗҫ.

Леш—хутте пуҫӗ ҫип'8в ша§§а шӗ- 
вӗрт—памастӑпах тет,

Ҫиленсе ҫитнипе Пӑнтелей Ҫтеппан- 
§ӑ: а мӗп иӑхса тӑран ӑна, Мпххад 
Лукки§, кӗр те ил! терӗ.

Леш—кӗрет те ҫӑнӑх миххине турт- 
са кӑлара¥.

Ҫӑнӑха хӑйсбмех виҫеҫҫӗ те йурла- 
йурда илсе кайаҫҫӗ.

Прикаш§ӗкӗ пӑхса тӑрса йул^ҫӗ.
А ес тйректӑр вимӗн те мар тетӗн. 

Тиректӑр тнректӑрах ҫав. ХУРИ

Пуштӑ йешьӗкӗ.
Е. И. Ананйбва Есӗ ҫыратӑн: В. Б. 

Кошелейа есть духовой священство 
которой не Газрешаю т. плен семи а 
они как он сам. Владыкам. Архерей 
просьвешает, Попов а именно член 
семи ые правильно»... Нимӗн те тӑн- 
данмалла мар. Вырӑс пулас терӗнн?

Мӑйпӑрана. Есӗ ҫывӑрнӑ §ухнв Мӗт- 
ри йыгти алӑкрзн кӗрсе ҫӑкӑр ҫисе 
кайни ҫин^ден ҫырни кӗрейыерӗ. Ма 
хӑваламарӑв?

Пӑлтӑра. Тӑлӑх аҫана хГсеркҫҫӗ тетӗн, Са- 
нӑн «тӑлӑх а§и> 20 ҫудтан та иртсе кайнӑҫке. 
Мӗпле хӗсӗрлеииые те кӑтартман. Тея ӑна 
улаха куртменшӗн кӗеӗҫетӗн есӗ?
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Тырпул уйгв! умен.

А р ӑ !й ӗ: Еккияя, мӗн ҫын картино йусан. Ҫын кзртине йусаса пӗторес 
ҫук  есӗ, хӑйсенне хӑйсем йусаььзр-

У й X  у р а л ҫ и. Ҫук йусамастӑп, сӳтетӗп. Вы;ьӑхсеи тух^ӑр теп. Ыран 
пасара кайма укҫа кирлӗ.
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